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Styrelsens verksamhetsberättelse
2014 I KORTHET
Nettoomsättningen för 2014 uppgick till 689,4 miljoner euro (701,8).
Jämförbar nettoomsättning för året var 0,7 % högre än föregående år –
räknat i jämförbar koncernstruktur och konstant valuta, dvs. organisk
förändring. Den organiska tillväxten genererades huvudsakligen ifrån en
mer gynnsam produktmix och ökade genomsnittliga försäljningspriser,
motverkad av minskade volymer hänförligt till fortsatt utmanande
marknadsförutsättningar på flera huvudmarknader, vilket resulterade i
moderat tillväxt i nybyggnations-, renoverings och reparationsmarknaderna. Produktområdet Ceramics Complementery Products
rapporterade en hälsosam volymutveckling huvudsakligen drivet av
badrumsmöbler och badkar, vilket stödjades av ökade genomsnittliga
försäljningspriser av badrumsmöbler, installationssystem och badkar.
Rörelseresultatet uppgick till 78,9 miljoner euro (67,9). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster rapporterades till 78,9 miljoner
euro (74,4), vilket är 11,4 % (10,6) av nettoomsättningen. Mer effektiva
inköp, lägre kostnader till följd av tidigare implementerade åtgärder för
att anpassa organisationen till rådande marknadsförutsättningar samt
fortsatt fokus på en effektiv produktion understödde en förbättring i
rörelsemarginalen under perioden.
Resultat per aktie, före och efter utspädning, var 0,46 euro (0,42).
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2014 uppgick till 73,8
miljoner euro (74,7). Kassagenereringen vid slutet av året uppgick till
79 % (82), vilket representerar ytterligare ett år där verksamheten
överträffar långsiktiga finansiella målet. Likvida medel uppgick vid slutet
av året till 24,3 miljoner euro (99,4) och utöver detta har Sanitec en
garanterad outnyttjad rörelsekredit om 130,7 miljoner euro (50,0).
Sanitec tecknade den 13 maj 2014 ett kreditavtal om 275 miljoner
euro gällande ett terminslån och en rörelsekredit, där rörelsekrediten
uppgår till 150 miljoner euro. Den nya krediten tillhandahålls av Danske
Bank, DNB Bank och Nordea. Terminslånet har en löptid om 5 år och
rörelsekrediten tre år med möjlighet att förlänga ett plus ett år. Krediten
löper med åtaganden om finasiella begränsningar på nivåer för
skuldsättnings- och räntetäckningsgrad. I övrigt har inga realsäkerheter
lämnats för lånen. En process initierades för att lösa in bolagets tidigare
säkerställda räntejusteringslån om sammanlagt 250 miljoner euro, samt
att säga upp den tidigare prioriterade rörelsekrediten om 50 miljoner
euro och avslutades den 13 juni 2014.
Sanitec’s aktier noterades på NASDAQ Stockholm den 10 december
2013. Den 14 oktober 2014 tillkännagav Geberit AG ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarana i Sanitec om att förvärva samtliga
aktier för ett pris av 97 SEK kontant per aktie. Det totala värdet på
erbjudandet uppgår till 9 700 miljoner SEK. Acceptperioden för
erbjudandet startade den 17 november 2014 och var ursprungligen
ämnad att avslutas den 22 december 2014. Geberit AG förlängde dock
acceptperioden till och med den 2 februari 2015, för att erbjuda mer tid
för relevanta konkurrensmyndigheter att lämna sina godkännanden,
vilket var en förutsättning för erbjudandet, samt att ge kvarvarande
aktieägare i Sanitec möjlighet att acceptera erbjudandet. Geberit AG
offentliggjorde efter den förlängda acceptperiodens utgång att samtliga
villkor för fullföljande av erbjudandet hade uppfyllts och att erbjudandet
förklarades ovillkorat. Redovisning av likvid för aktier inlämnade per den
2 februari 2015 genomfördes den 11 februari 2015.
Styrelsen för Sanitec ansökte den 11 februari 2015 om avnotering av
Sanitecs aktier från NASDAQ Stockholm. Samtidigt inledde Geberit
erforderliga åtgärder med anledning av att återköpa kvarvarande
utestående aktier. NASDAQ Stockholm meddelade att sista handelsdag
för Sanitec aktien är den 27 februari 2015.
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BRANSCHENS UTVECKLING
Historiskt sett har marknaden för badrumsprodukter i Europa haft en
relativt stabil långsiktig tillväxt, huvudsakligen som ett resultat av en
ökad BNP och tillväxt inom byggbranschen, bestående av två sektorer,
nybyggnation respektive renovering, ombyggnad och tillbyggnad
(ROT).
ROT-sektorn har visat sig vara ganska motståndskraftig gentemot
allmänna makroekonomiska förhållanden, och har därmed bidragit till
stabiliteten i byggbranschen som helhet över tid, medan nybyggnadssektorn kännetecknas av att den är cyklisk och följer huvudsakligen den
allmänna BNP-utvecklingen. Sanitec uppskattar att cirka
60–70 % av efterfrågan drivs av den stabilare ROT-sektorn, medan de
återstående 30–40 % är hänförliga till den cykliska nybyggnadssektorn.
Avseende volymer växte marknaden för badrumsporslin på Sanitecs
huvudmarknader med 2,2 % årligen under de tio år som föregick den
globala finanskrisens utbrott 2008. Sedan toppåret 2007 har marknaden
för badrumsporslin minskat volymmässigt med över 20 %, och
marknaden ligger fortfarande över 25 % under trendnivån före
finanskrisen (1997–2007) i fråga om volym.
Utöver en cyklisk uppgång bedömer Sanitec att följande fundamentala trender kommer att bidra till en långsiktig tillväxt på marknaden för
badrumsprodukter i Europa:
•
•
•
•
•
•
•

Allt fler hushåll
Ökande disponibel inkomst
Nya livsstilar; badrummet blir allt viktigare
Ökat konsumentfokus på badrumslösningar
Innovationer inom funktionalitet och design
Fokus på miljön
Fokus på hygien

Även under 2014 var ROT-sektorn i byggbranschen relativt stabil. Svaga
marknandsförhållanden på flera av våra huvudmarknader i Europa och
politisk instabilitet på viktiga östeuropeiska marknader ledde dock till en
fortsatt nedgång inom nybyggnationssektorn. Sammantaget ledde
nedgången inom nybyggnationssektorn till fortsatt minskning inom
den europeiska badrumsporslinsmarknaden under 2014.
NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen för 2014 uppgick till 689,4 miljoner euro (701,8). Den
minskade nettoomsättningen berodde huvudsakligen på större
negativa valutakurseffekter och lägre volymer till följd av de marknadsekonomiska utmaningarna som råder och som ger en dämpad utveckling
inom nybyggnation, renovering och reparation. Dessa minskning var
dock kompenserad av förbättrade genomsnittliga försäljningspriser som
ett resultat av uppgraderat produktsortiment, bättre landmix och ökade
genomsnittliga försäljningspriser. Valutakurseffekter påverkade negativt
nettoomsättningen med -17,7 miljoner euro eller -2,5 % jämfört med
föregående år.
Nettoomsättningen för helåret 2014 för produktområdet Bathroom
Ceramics uppgick till 521,3 miljoner euro (532,1). På vissa marknader har
förnyelsen av produktsortimentet som inleddes 2013 fortsatt med nya
produktintroduktioner. Den organiska tillväxten, dvs. tillväxt i fast
valutakurs, var 0,7 %.
Nettoomsättningen för produktområdet Ceramics Complementeary
Products för 2014 redovisades till 168,1 miljoner euro (169,7), med god
utveckling för badrumsmöbler, badkar och installationssystem medan
utvecklingen av omsättningen för duschar har varit mer utmanande.
Den organiska tillväxten, dvs. förändring av nettoomsättning i fast
valutakurs, var 0,9 %.
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Nettoomsättning per
produktområde,
miljoner euro

2014

2013

2012

Bathroom Ceramics

521,3

532,1

556,4

Ceramics Complementary
Products

168,1

169,7

196,4

Totalt

689,4

701,8

752,8

Nettoomsättning per
region, miljoner euro

2014

2013

2012

Centraleuropa

215,9

217,9

215,2

Nordeuropa

175,0

178,2

186,2

Sydeuropa

113,4

117,7

145,5

Östeuropa

107,6

113,9

128,7

Storbritannien och Irland

55,8

51,6

54,4

Övriga världen

21,7

22,5

22,9

689,4

701,8

752,8

Totalt

Nettoomsättningen 2014 för region Centraleuropa uppgick till 215,9
miljoner euro (217,9). Regionen visade stark nettoomsättning under
årets första halva, men övergripande svagare tyska ekonomin och
tecken av ökad konkurrens och fortsatt svaga marknadsförutsättningar i
Benelux-området förorsakade en lägre omsättning. Regionen
rapporterade en organisk förändring om -1,0 % för 2014.
Utvecklingen i region Nordeuropa följde olika trender på olika
marknader under året. Norge hade en svag start av året men efterfrågan
visade tecken på viss stabilisering i slutet av året. Finland visade överlag
utmanande marknadsförutsättningar under hela 2014, vilket intensifierades under slutet av året. Den danska marknaden började återhämta
sig efter sommaren 2013 och har fortsatt att visa positiv utveckling
under hela 2014. Den svenska marknaden har förbättrats under 2014,
dock i en svag takt och med viss oregelbundenhet. Nettoomsättningen
för region Nordeuropa under 2014 uppgick till 175,0 miljoner euro
(178,2), en organisk tillväxt om 1,2 %. Ökningen jämfört med föregående
år är huvudsakligen relaterad till ökad aktivitet i Danmark och Sverige,
som dock motverkats av tuffare förutsättningar i Finland och låg aktivitet
i Norge.
Nettoomsättningen i region Östeuropa uppgick till 107,6 miljoner
euro (113,9), en organisk tillväxt om 7,7 %. I region Österuropa var
tillväxten huvudsakligen kopplad till stark tillväxt i Ryssland och Ukraina
trots utmanande ekonomiska förutsättningar till följd av politisk
instabilitet.
Nettoomsättningen för region Sydeuropa uppgick till 113,4 miljoner
euro (117,7). Den organiska förändringen var -3,7 %, vilket förklaras av
fortsatt svag marknad för Italien för femte året i rad och en avmattning
marknad i Frankrike efter en period av viss stabilisering.
För region Storbritannien och Irland så fortsatte marknadsförutsättningarna att vara starka till följd av hög aktivitet i byggsektorn
och tillväxt för nystart av privatbostäder. Nettoomsättningen i regionen
under 2014 uppgick till 55,8 miljoner euro (51,6), med stark tillväxt under
årets första halva och en avmattning under dess andra halva. Detta
resulterade i en organisk tillväxt om 3,0 % jämfört med föregående år.
RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet uppgick till 78,9 miljoner euro (67,9). Rörelseresultatet
justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 78,9 miljoner euro
(74,4), vilket innebär att rörelsemarginalen redovisades till 11,4 % (10,6).
Valutakursdifferenser jämfört med året innan påverkade rörelseresultatet
med -1,6 miljoner euro. Till detta kom negativa valutaeffekter hänförligt
till kommersiella transaktioner uppgående till -1,5 miljoner euro netto,

huvudsakligen kopplat till transaktioner i RUB, UAH och GBP. Nettoomsättningen påverkades av en mer gynnsam produktmix, mer effektiva
inköp och lägre kostnader till följd av tidigare implementerade aktiviteter
för att anpassa verksamheten till nya marknadsförutsättningar samt
kontroll av produktionseffektiviteten har sammantaget understött den
förbättrade justerade rörelsemarginalen.
PERIODENS RESULTAT OCH RESULTAT PER AKTIE
Finansiella intäkter och kostnader, netto, för hela året uppgick till -25,6
miljoner euro (-19,8), fördelat på räntekostnader för lån om -7,9 miljoner
euro (-11,6). Minskningen av räntekostnader har skett tack vare
refinansieringen genomförd i juni 2014. Övriga finansiella intäkter och
kostnader uppgick till -17,7 miljoner euro (-8,2), av vilket -10,6 miljoner
euro är transaktionskostnader för refinansiering, och huvuddelen av
återstående finansiella kostnader avser realiserade och icke-realiserade
resultat från förändringar i valutakurser på finansiella åtaganden om -4,0
miljoner euro (-3,8).
Resultat före skatt uppgick till 53,3 miljoner euro (48,2).
Inkomstskatter för 2014 ökade med 2,0 miljoner euro jämfört med
föregående år. Den effektiva skattesatsen för helåret 2014 uppgick till
14,5 % (11,8) vilket motsvarar inkomstskatter för hela perioden om -7,7
miljoner euro (-5,7). Ökningen beror till största delen på korrigering av
inkomstskatter för tidigare perioder, huvudsakligen Tyskland, medan
lägre inkomstskatter för innevarande period har motverkats av en
mindre förändring av uppskjuten skatt.
Periodens resultat uppgick till 45,6 miljoner euro (42,5), vilket
motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning om 0,46 euro
(0,42).
2014

2013

2012

Resultat per aktie, euro, före
utspädning

0,46

0,42

0,72

Resultat per aktie, euro, efter
utspädning

0,46

0,42

0,72

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten 2014 uppgick till 73,8
miljoner euro jämfört med 74,7 miljoner euro föregående år. Minskningen i kassaflödet från den löpande verksamheten beror huvudsakligen
på mer kapital bundet i rörelsekapital, -5,3 miljoner euro (-1,0).
Förändringen i kassaflöde från den löpande verksamheten under
tolvmånadersperioden reflekterar den normala operativa trenden, vilket
innebär att verksamheten normalt binder kapital under det första
halvåret och frigör kapital under årets andra hälft. Denna trend
bekräftades även under 2014. Kassagenereringen vid årsslutet uppgick
till 79 % (82), vilket innebär att Sanitec även detta år överträffade det
långsiktiga finansiella målet.
Kassaflödet från investeringsverksamheten för 2014 uppgick till -21,5
miljoner euro (-18,9). Investeringarna avser i huvudsak normala
underhållsinvesteringar i materiella anläggningstillgångar för keramiktillverkningen.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten under 2014 uppgick till
-127,7 miljoner euro (-171,6). Det negativa kassaflödet från finansieringen under året är huvudsakligen relaterat till utbetalning av medel från
fonden för fritt inbetalt kapital under andra kvartalet, refinansiering som
också gjordes i andra kvartalet samt förvärv av egna aktier under det
tredje kvartalet.
BRUTTOINVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR OCH
NEDSKRIVNINGAR
Bruttoinvesteringar för 2014 uppgick till 22,1 miljoner euro (19,3).
Ökningen avser i första hand normala underhållsinvesteringar för att
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underhålla och förbättra produktions- och logistikstrukturen och
ordinarie uppgradering av kapaciteten för produktion av toaletter, både
sortimentet av standard och Rimfree® toaletter samt investeringar i
utveckling av produktportföljen.
Bruttoinvesteringarna har finansierats via kassaflödet från den
löpande verksamheten. Bruttoinvesteringarna under 2014 motsvarar
3,2 % (2,8) av nettoomsättningen. Avskrivningar och nedskrivningar i
2014 uppgick till -24,6 miljoner euro (-28,9), vilket utgör -3,6 % (-4,1) av
nettoomsättningen.
miljoner euro
Investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Investeringar i aktier i dotterföretag
Totala bruttoinvesteringar
Bruttoinvesteringar som procent av
nettoomsättning, %

2014

2013

2012

21,2

19,3

13,1

1,0

0,0

0,0

22,1

19,3

13,1

3,2

2,8

1,7

KONCERNENS NYCKELTAL
miljoner euro

2014

2013

2012

Nettoomsättning

689,4

701,8

752,8

Rörelseresultat

78,9

67,9

73,0

Rörelsemarginal, %

11,4

9,7

9,7

—

-6,5

-4,9

78,9

74,4

77,9

Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat, justerad
Rörelsemarginal, %, justerad
EBITDA, justerad
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10,6

10,4

102,7

107,7

EBITDA marginal, %, justeread

15,0

14,6

14,3

Resultat före skatt

53,3

48,2

67,0

Periodens resultat

45,6

42,5

71,7

6,6

6,9

9,5

73,8

74,7

87,9

438,5

531,0

657,8

46,3

44,4

243,7

120,1

150,6

-42,9

1,2

1,5

-0,4

Procent av nettoomsättning, %
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Totala tillgångar

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Likvida medel uppgick vid slutet av året till 24,3 miljoner euro (99,4) och
utöver detta har Sanitec en garanterad outnyttjad rörelsekredit om 130,7
miljoner euro (50,0).
Sanitec tecknade den 13 maj 2014 ett kreditavtal om 275 miljoner
euro gällande terminslån och en rörelsekredit, där rörelsekrediten
uppgår till 150 miljoner euro. Den nya krediten tillhandahålls av Danske
Bank, DNB Bank och Nordea. Terminslånet har en löptid om 5 år och
rörelsekrediten tre år med möjlighet att förlänga ett plus ett år. Krediten
löper med åtaganden om finansiella begränsningar på nivåer för
skuldsättnings- och räntetäckningsgrad, i övrigt har inga realsäkerheter
lämnats för lånen.
Den nya finansieringsstrukturen minskar Sanitecs finansiella
kostnader och ökar flexibiliteten för att hantera likvida medel. Efter
implementering av den nya finansieringsstrukturen minskar de
finansiella kostnaderna med cirka 10 miljoner euro på årsbasis, allt annat
lika, varav större delen av beloppet är kassapåverkande.
I september 2014 ingick Sanitec avtal för att konvertera
rörelsekrediten i flera checkräkningskrediter, vilket ytterligare möjliggjorde för Sanitec att effektivisera kassahanteringen sedan mitten av
oktober 2014.
Räntebärande nettoskulder, beräknat utifrån nominellt värde på
lånen, uppgick till 120,1 miljoner euro (150,6) vid utgången av året, vilket
är en minskning med 30,5 miljoner euro (ökning med 193,5) jämfört
med början på året. Skuldsättningen beräknad som räntebärande
nettoskulder i relation till justerat EBITDA var 1,2 (1,5) vid årsslutet, vilket
befäster en bred marginal upp till det långsiktiga finansiella målet om en
högsta skuldsättning om 2,5.
Totalt eget kapital uppgick i slutet av året till 46,3 miljoner euro
(44,4). Från början av året har utbetalning från fonden för inbetalt fritt
eget kapital gjorts till aktieägarna uppgående till 22 miljoner euro och
övriga förändringar som påverkat eget kapital uppgår till med -21,5
miljoner euro. Huvuddelen av detta belopp hänförs till orealiserade
valutakursförluster på interna lån till våra ukrainska och ryska dotterbolag, vilka rapporteras i övrigt totalresultat i enlighet med regler för
nettoinvestering i utländska verksamheter och förändring i förmånsbestämda planer, förändring av minoritetsinvesteringar samt förvärv av
egna aktier.
Soliditeten ökade något under 2014 till 10,6 % (8,4), vilket förklaras av
vinstgenereringen under året dock minskat med förändringar
redovisade i övrigt totalresultat.

11,4
103,5

Totalt eget kapital
Räntebärande nettoskulder
Räntebärande nettoskulder / EBITDA,
justerad
Soliditet, %
Nettoskuldsättningsgrad, %
Avkastning på investerat kapital
(ROCE), %, rullande 12 månader
Avkastning på eget kapital, %, rullande
12 månader
Kassagenerering

10,6

8,4

37,1

259,6

339,7

-17,6

31,2

19,4

19,3

110,9

35,7

34,5

79

82

88

FORSKNING OCH UTVECKLING
Sanitecs arbete inom innovation är fokuserat huvudsakligen på fyra
områden: bekvämlighet och design, hygien och enkel rengöring, enklare
installation och miljövänlighet.
Direkta forsknings-och utvecklingskostnader uppgick under 2014 till
-5,4 miljoner euro (-4,5). Utöver de direkta forsknings- och utvecklingskostnaderna, som är kostnader under forsknings- och utvecklingsfas av
nya produkter, har Sanitec också kostnader för produktförbättringar. De
totala forsknings- och utvecklingskostnaderna innefattar kostnader för
produktutveckling i alla faser under produktens livscykel och var -10,4
miljoner euro (-9,6), som motsvarar 1,5 % (1,4) av nettoomsättningen.
Aktiverade utvecklingskostnader var 4,7 miljoner euro (3,3).
miljoner euro

2014

2013

2012

Direkta forsknings-och utvecklingskostnader

5,4

4,5

4,0

Totala forsknings-och utvecklingskostnader

10,4

9,6

8,4

Procent av nettoomsättning, %

1,5

1,4

1,1

Aktiverade utvecklingskostnader

4,7

3,3

2,9

MILJÖ
Sanitec har åtagit sig att utföra all sin verksamhet på ett miljömässigt
ansvarsfullt sätt med hänsyn till våra grannar, anställda, kunder och de
samhällen där vi har verksamhet.
Koncernens alla aktiviteter ska uppfylla och överträffa relevanta
legala och reglerande miljökrav. Koncernbolagen uppmuntras att
ständigt förbättra sin miljöprestanda, och dessutom förutse, den
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tekniska utvecklingen och förväntningarna från kunder, samhälle och
personalen. Koncernens verksamhet förutsätter innehav av vissa miljötillstånd för produktionen av badrumsporslin samt bad- och duschprodukter. Vidare har Sanitecs produktionsenheter generellt blivit certifierade i
enlighet med kvalitetshanteringsstandarden ISO 9001 och miljöhanteringsstandarden ISO 14001.
Frågor gällande regelefterlevnad hanteras centralt genom
antagandet av riktlinjer och upprättandet av standarder och principer,
och lokalt av respektive koncernbolag som ansvarar för genomförandet,
uppföljning och hantering av löpande frågor. Sanitec kontrollerar och
övervakar också miljöfrågor på fabriksnivå, med regelbunden underhålls- och miljöfokus för att reducera föroreningar samt farliga ämnen.
Vidare förs löpande diskussioner och åtgärder för att förbättra miljöprestanda och säkerställa överensstämmelse med tillämpliga regler och
tillstånd.
PERSONAL
Antalet anställda var 6 149 (6 211) vid årets slut. Minskningen förklarades
av kontinuerliga effektiviseringar främst inom vår produktionsorganisation, huvudsakligen i Östeuropa, samt av övriga effekter från aktiviteter i
linje med ”One Sanitec”.

Antal anställda vid periodens slut

2014

2013

2012

6 149

6 211

6 688

Antal anställda i medeltal

6 176

6 516

7 004

Löner och arvoden, miljoner euro

154,7

157,6

167,2

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL
Tillväxt
Sanitec har som mål att uppnå en årlig organisk tillväxt som i genomsnitt
är 2 procentenheter högre än marknadstillväxten på Sanitecs huvudmarknader. Vidare har bolaget som ambition att växa genom kompletterande förvärv som öppnar nya geografiska marknader och/eller
kompletterar produkterbjudandet på befintliga marknader.
Rörelsemarginal
Sanitec har som mål att uppnå en justerad rörelsemarginal (EBIT) om
minst 12 % över en konjunkturcykel.
Kassagenerering
Sanitec har som mål att uppnå en kassagenering som är mer än 70 %
över en konjunkturcykel mätt som kvoten av det operativa kassaflödet
(justerad EBITDA minus investeringar i immateriella tillgångar och
materiella anläggningstillgångar) i förhållande till justerad EBITDA.
Räntebärande nettoskulder / EBITDA
Sanitec har som mål är att ha räntebärande nettoskulder i förhållande till
justerad EBITDA som understiger en multipel om 2,5. Kapitalstrukturen
ska vara flexibel och tillse att bolaget har utrymme för att kunna fullfölja
strategiska möjligheter och samtidigt upprätthålla en sund finansiell
ställning även när marknadsförhållandena är mindre gynnsamma.
AKTIER, AKTIEKURS OCH AKTIEKAPITAL
Sanitec Abps betalda och registrerade aktiekapital den 31 december
2014 var 2,8 miljoner euro (2,8) och antalet emitterade och registrerade
aktier uppgick till 100 000 000 (100 000 000) aktier. Antalet emitterade
aktier ökade från 1 000 000 till 100 000 000 aktier den 22 november 2013
genom emission av 99 000 000 nya aktier utan vederlag. Vid slutet av
2014 hade Sanitec Abp 190 000 egna aktier, och antalet aktier exklusive
egna aktier var 99 810 000 aktier.
Företaget har en aktieserie. Varje aktie som företaget inte håller i sig

berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktien har inget nominellt värde.
Det bokföringsmässiga motvärdet för varje registrerad aktie är 0,03 euro.
Sanitecs aktier noterades på NASDAQ Stockholm den 10 december
2013. Aktiens handelsvaluta är den svenska kronan (SEK). Den 31
december 2014 uppgick marknadsvärdet av bolagets registrerade aktier
till 1 028,1 miljoner euro / 9 656,6 miljoner SEK (761,9 miljoner euro /
6 750,0 miljoner SEK). Under 2014 omsattes cirka 141,3 miljoner (19,7
miljoner) av bolagets aktier, det vill säga cirka 141,4 % (19,7 %) av det
genomsnittliga antalet registrerade aktier. Det lägsta priset för en aktie
uppgick till 6,68 euro / 62,75 SEK (7,00 euro / 62,00 SEK) och det högsta
priset 10,35 euro / 97,25 SEK (7,62 euro / 67,50 SEK). Handelsvolym vägda
medelkursen för de omsatta aktierna under perioden uppgick till 9,36
euro / 85,14 SEK (7,41 euro / 64,10 SEK). Aktiens slutkurs den 31
december 2014 var 10,30 euro / 96,75 SEK (7,62 euro / 67,50 SEK). Det
emissionsjusterade egna kapitalet per aktie hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 0,46 euro (0,44) per aktie. Aktiekurserna har
konverterats till euro med periodens slutkurs, med undantag för det
volymvägda genomsnittspriset, som har konverterats till euro enligt
periodens medelkurs.
2014

2013

2012

Antal aktier, slutet av perioden,
emissionkorrigerat, exklusive
egna aktier
99 810 000

100 000 000

100 000 000

Antal aktier, medeltal,
emissionkorrigerat

99 931 466

100 000 000

100 000 000

Antal aktier, medeltal, efter
utspädning

99 941 769 100 000 000 100 000 000

Slutkurs, SEK

67,50

—

10,30

7,62

—

97,25

67,50

—

10,35

7,62

—

62,75

62,00

—

6,68

7,00

—

Aktiekurs, handelsvolym vägd
medelkurs, SEK

85,14

64,10

—

Aktiekurs, handelsvolym vägd
medelkurs, euro 2)

9,36

7,41

—

Aktiestockens marknadsvärde,
miljoner SEK

9 656,6

6 750,0

—

Aktiestockens marknadsvärde,
miljoner euro 1)

Slutkurs, euro

96,75
1)

Aktiekurs, högsta, SEK
Aktiekurs, högsta, euro

1)

Aktiekurs, lägsta, SEK
Aktiekurs, lägsta, euro 1)

1 028,1

761,9

—

Antal omsatta aktier under
perioden, miljoner aktier

141,3

19,7

—

Omsättningen av aktier, %

141,4

19,7

—

Eget kapital hänförligt till
moderföretagets ägare per
aktie, euro

0,46

0,44

2,44

Utdelning / utbetalning per
aktie, euro

—

0,22

2,38

Utdelning / utbetalning i
procent av resultatet

—

51,8

332,3

Effektiv utdelning /
utbetalning, %

—

2,9

—

Pris / vinst -förhållande
(P/E-tal)

22,6

17,9

—

Pris / eget kapital per aktie

22,2

17,2

—

1)

Konverterad till euro med periodens slutkurs

2)

Konverterad till euro med periodens medelkurs
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ANMÄLNINGAR ENLIGT 9 KAPITELET 5 § I DEN FINSKA VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN
Anmälningar enligt 9 kapitelet 5 § i den finska värdepappersmarknadslagen är upplysta i not 3 i koncernredovisningen.
EGNA AKTIER OCH BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN
I enlighet med det bemyndigande som gavs vid ordinarie bolagsstämman av Sanitec Abp den 13 maj 2014, beslutade Sanitecs styrelse att
förvärva egna aktier. Syftet för förvärvet av egna aktier var att säkerställa
att bolaget kan fullgöra sina skyldigheter enligt Sanitecs aktierelaterade
incitamentsprogram 2014, samt att leverera aktier till deltagare i
incitamentsprogrammet. Totalt 190 000 aktier i Sanitec förvärvades i
augusti 2014, med en total köpeskilling om 1,6 miljoner euro.
Efter förvärvet av egna aktier har styrelsen bemyndigande att
förvärva ytterligare 150 000 aktier i Sanitec och överlåta egna aktier
enligt aktierelaterat incitamentsprogram. Sanitecs styrelse har inga
andra bemyndiganden.
Den 3 februari 2015 beslutade Sanitecs styrelse att upplösa det
aktierelaterade incitamentsprogrammet 2014 samt att överföra 50 802
egna aktier, som är i bolagets besittning, till deltagarna i programmet.
Överförandet skedde genom en riktad aktieemission utan vederlag i
enlighet med bemyndigandet som styrelsen har. Överförandet av de
egna aktierna var genomfört den 4 februari 2015. Efter genomföring av
överförandet innehar Sanitec sammanlagt 139 198 egna aktier.
STYRELSEN OCH LEDNINGSGRUPPEN (TOP MANAGEMENT TEAM
Styrelsen
Under 2014 utgjorde styrelsen av följande ledamöter:
Fredrik Cappelen, ordförande
Adrian Barden, ledamot
Caspar Callerström, ledamot
Joakim Rubin, ledamot från den 13 maj 2014
Johan Bygge, ledamot
Margareta Lehmann, ledamot
Pekka Lettijeff, ledamot
Ulf Mattsson, ledamot
Top Management Team
Under 2014, utgjorde följande personer Top Management Team:
Peter Nilsson, koncernchef och VD
Gun Nilsson, Executive Vice President och Chief Financial Officer
Anders Spetz, Executive Vice President och Chief Commercial Officer, till
den 31 december 2014
Harald Treml, Executive Vice President och Chief Operating Officer
Krister Böethius, Corporate Vice President of Global Business Development
& Change Management
Liselotte Bergmark, Executive Vice President, Human Resources, från den 1
september 2014
Miguel Definti, Executive Vice President, Product Management & Design
Magnus Terrvik, Executive Vice President, Global Business Development &
Change Management
FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUR
Den 3 januari 2014 grundades Sanitec SSC sp. Z o.o i Polen av Sanitec
Abp.
Den 14 januari 2014 ändrades bolagsformen av Keramag
Keramische Werke (Tyskland) från AG till GmbH, och bolaget fick ett nytt
företags- och organisationsnummer (HRB 71780).
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Den 30 juni 2014 förvärvade Sanitec Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbh den kvarvarande 5,2 % minoritetsandelen av aktier i Koralle
International GmbH från DP Deutsche Pool GmbH och ägde efter
förvärvet 100 % av aktierna i Koralle International GmbH.
Den 19 augusti 2014 ändrades bolagsformen av Produits Céramiques de Touraine (Frankrike) från S.A. till S.A.S.
Den 22 december 2014 grundades Sphinx IP B.V. i Nederländerna av
B.V. de Sphinx Maastricht.
RISKER, RISKHANTERING OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Som en koncern som bedriver internationell verksamhet är Sanitec
utsatt för olika verksamhetsrisker och finansiella risker. Verksamhetsriskerna kan sammanfattas som marknadsrisker, operationella och
juridiska risker. De finansiella riskerna rör förändringar i valutakurser,
räntemarginaler samt likviditet och förmåga att anskaffa kapital.
Riskhantering inom Sanitec fokuseras på att identifiera kontrollerbara
risker och minska riskerna för verksamheten. Grunden i riskhanteringsarbetet är fokus på utvärderingar av sannolikheten för att risken ska
uppstå och den potentiella effekten för koncernen.
Ryssland och Ukraina
Sanitec har försäljningsverksamhet i Ryssland och försäljning samt
produktion i Ukraina. Produktionsanläggningarna ligger i västra delen av
Ukraina, cirka 250 kilometer från polska gränsen och har inte varit direkt
påverkade av pågående konflikt i östra delen av Ukraina. Till följd av
pågående tvist och kärvare relationer mellan Ryssland och länder i
västeuropa, land- och politiska risken har överlag ökat och negativa
effekter för våra verksamheter i Ukraina och i Ryssland kan inte helt och
hållet uteslutas framöver.
Operationella risker och marknadsrisker
Merparten av operationella risker och marknadsriskerna är relaterade till
produktion och relationer med kunder och leverantörer. Sanitecs
operationella risker balanseras av vårt breda produkt-och varumärkesportfölj, geografiskt spridda produktions-nätverk och vår närvaro i de
flesta europeiska marknader (med undantag för Spanien).
Allmänna marknadsrisker
Sanitecs verksamhet påverkas av fluktuationer i de ekonomiska
omständigheter inom de marknader där bolaget bedriver verksamhet,
och dessa påverkas i sin tur av globala finansiella omständigheter och
trender. Förändringar i vårt finansiella resultat är ofta resultatet av
händelser som ligger utanför vår kontroll, såsom graden av investeringar
i nya byggnader, konsumenternas och kundernas vilja att renovera eller
investera i ersättningsprodukter, prisutveckling på individuella
bostadsmarknader osv. Dessutom är vi utsatta för varierande grad av
landrisk i varje land där vi har verksamhet, bland annat Ukraina och
Ryssland.
Leverantörsrisk
Trots att priserna på majoriteten av våra främsta råvaror har varit relativt
stabila på senare år kan priserna fluktuera och tillgängligheten förändras
för de råvaror bolaget använder, inklusive dem Sanitec köper in från
oberoende parter. En störning i distributionskedjan skulle kunna få en
negativ inverkan på verksamheten, exempelvis i relation till kvantitet,
kvalitet eller leveranstider.
Produktionsrisk
Vårt resultat är beroende av produktion och leverans av produkter av
hög kvalitet till våra kunder. Även om vi tillverkar de flesta av våra
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produkter inom vårt eget produktionsnätverk och sköter detta själva,
kan vi inte garantera att inget avbrott sker inom nätverket och att alla
våra produkter som tillverkas är felfria och levereras i tid till kunderna.
Eftersom en betydande del av våra produktionskostnader är fasta, kan
lönsamheten påverkas negativt av en nedgång i omsättning och lägre
produktionsvolymer.
Kundrisker
Samtidigt som vi är av den uppfattningen av att vi har etablerat
mångåriga och stabila relationer med kunderna och fortlöpande
investerar i dessa relationer, hanteras affärsrelationerna på lokal
marknadsnivå och förlusten av en av de större kunderna skulle ha en stor
effekt på vår verksamhet jämfört med andra företag vars kundbaser är
mindre koncentrerade.
Konkurrens och prissättning
Marknaden för badrumsprodukter är konkurrensutsatt och Sanitec
konkurrerar både med storskaliga globala tillverkare och med ett flertal
regionala och specialiserade konkurrenter. En del av bolagets konkurrenter
kanske kan anpassa sig snabbare till nya teknologier och förändringar i
kundpreferenser, erbjuda produkter som Sanitec inte kan erbjuda eller
sänka priserna på produkter som påminner om Sanitecs egna och
erbjuda dem till en lägre prisnivå än vad som är ekonomiskt lönsamt för
Sanitec.
Finansiella risker
Sanitecs viktigaste finansiella risker är likviditets-, kredit-, ränte-, valutaoch råvarurisker. Finansiella risker och hantering av finansiella risker
presenteras i not 18 av koncernredovisningen.
Risker hänförliga till kompetens och medarbetare
Sanitecs framtida framgång är beroende av ledningen av bolagets
nyckelmedarbetare, samt av förmågan att fortsätta locka till sig, motivera
och behålla mycket kvalificerade och kompetenta medarbetare.
Risker hänförliga till omorganiseringar, avyttringar och förvärv
Under tidigare år har Sanitec delvis vuxit genom förvärv. Eventuella
möjliga förvärv, avyttringar och omorganisering kan påverka bolagets
kapitalisering samt resultat. Det föreligger också en risk för att förväntade
integrations- och/eller implementeringsåtgärder kan bli mer kostsamma
eller tidskrävande än beräknat och väntade synergieffekter kanske inte
förverkligas i den grad man hade väntat sig
Rättsliga och skattemässiga risker
Sanitec är involverad i och utsatt för olika juridiska åtgärder eller
ersättningskrav eller andra rättsliga och administrativa utredningar och
förfaranden, inklusive skatte- och miljökrav, som uppstår till följd av eller
är förbundna med bolagets ordinarie verksamhet. Det är Sanitecs policy
att avsätta medel i samband med sådana tvister om det är troligt att
bolaget blir betalningsskyldigt och om summan kan beräknas med
rimlig säkerhet.
Koncernen är föremål för lokala, delvis icke-harmoniserade
rättsordningar, lagar och regler samt olika tolkningar och domstolspraxis
i samtliga jurisdiktioner där man bedriver verksamhet. Skillnader eller
förändringar i EU-lagstiftningen eller den lokala lagstiftningen inklusive
regleringar gällande handel, byggande eller gränsöverskridande handel
samt övrig lagstiftning och domstolspraxis hänförlig till Sanitecs juridiska
enheter kan påverka koncernens förmåga att hantera och utföra sin
verksamhet i enlighet med tidigare praxis.

Riskhantering
Sanitecs åtgärder gällande riskhantering fokuserar på att identifiera och
minska risker hänförliga till koncernens verksamhets och operativa miljö.
Samtliga verksamhetsfunktioner, det vill säga Operations, Product
Management & Design och Sales & Marketing har ansvar för att
övervaka, analysera och hantera risker direkt eller indirekt hänförliga till
verksamheten och den operativa miljön för respektive funktion. Varje
affärsenhet ansvarar för att utföra liknande, oberoende riskhanteringsåtgärder inom sin egen juridiska och affärsmässiga miljö och fånga upp
risker som kanske inte är uppenbara för koncernens funktionella
organisationer. Utöver de funktionella och geografiska riskhanteringsåtgärderna stödjer koncernens stödfunktioner, det vill säga ekonomiförvaltning, HR, informationshantering och juridiska tjänster, både de
funktionella organisationerna och samtliga affärsenheter i deras
riskhanteringsprocesser, samt utför sina egna riskhanteringsprogram.
Ytterligare information om risker och riskhantering presenteras i en
separat Bolagsstyrningsrapport för 2014, som är tillgänglig på Sanitecs
webbplats www.sanitec.com..
VÄSENTLIGA PÅGÅENDE RÄTTSLIGA PROCESSER
Sanitec är involverad i och föremål för olika rättsliga åtgärder eller krav
och andra rättsliga och administrativa, inklusive skatte- och miljömässiga, utredningar och förfaranden som uppstår på grund av eller som är
förknippade med den löpande verksamheten.
Ytterligare information av rättsprocesser presenteras i not 28 i
koncernredovisningen.
BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 2014
Sanitec höll den 13 maj 2014 ordinarie bolagsstämman i Stockholm,
Sverige.
Ordinarie bolagsstämman 2014 antog följande beslut:
Vinstdisposition
Stämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslöt
i enlighet med styrelsens förslag att räkenskapsperiodens vinst
kvarlämnas i balanserade vinstmedel i bolagets egna kapital och att 0,22
euro per aktie utbetalas från fonden för inbetalt fritt eget kapital.
Avstämningsdag för utbetalningen bestämdes till den 16 maj 2014, och
utbetalningen kommer att göras den 3 juni 2014 till aktieägare
registrerade hos Euroclear Finland Oy och på eller omkring den 4 juni
2014 till aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden AB. Sista dag att
handla i aktien vid NASDAQ Stockholm inklusive rätt till utbetalning blir
därmed den 13 maj 2014.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Styrelse
Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och valde
Joakim Rubin som ny ledamot medan styrelseledamöterna Fredrik
Cappelen, Adrian Barden, Johan Bygge, Caspar Callerström, Margareta
Lehmann, Pekka Lettijeff och Ulf Mattsson omvaldes. Fredrik Cappelen
omvaldes som styrelseordförande. Stämman beslutade om styrelsearvoden i enlighet med förslag från bolagets största aktieägare.
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Revisor
Stämman beslöt att välja revisionsbolaget KPMG Oy Ab till bolagets
revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2015. KPMG Oy
Ab har informerat om att den auktoriserade revisorn Virpi Halonen
kommer fortsätta vara ansvarig revisor.
Valberedning
Stämman beslöt att Sanitec ska ha en valberedning bestående av
styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till
röstetalet största aktieägarna per den sista dagen i augusti. Namnen på
de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de
företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader
före ordinarie bolagsstämman 2015.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen hade förslagit.
Bolagsordning
Stämman beslöt att ändra språket för bolagsordningen från finska till
svenska. Vid registrering av den nya bolagsordningen, blir bolagets
firmanamn på svenska Sanitec Abp, på finska Sanitec Oyj och på
engelska Sanitec Corporation.
Prestationsaktieprogram 2014
Stämman beslöt, i enighet med styrelsens förslag, att införa ett
aktiebaserat incitamentsprogram. Maximalt kan 340 000 aktier i Sanitec
allokeras under incitamentsprogrammet, vilket representerar 0,34 % av
utstående antal aktier och röster i Sanitec. Vidare gavs bemyndiganden
för styrelsen dels att besluta om riktade förvärv av egna aktier, dels att
besluta om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandena gäller till och
med den 30 juni 2015 respektive den 12 maj 2018.
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN (CORPORATE GOVERNANCE
STATEMENT)
Sanitec’s bolagsstyrningsrapport 2014 presenteras separat och finns
tillgänglig på Sanitecs webbplats www.sanitec.com.
INFORMATION ENLIGT DET FINSKA FINANSMINISTERIETS
FÖRORDNING 1020/2012
Sanitec Abp deltar inte i några arrangemang genom vilka finansiella
rättigheter hänförliga till aktierna eller förvaltningen av aktierna är
åtskilda.
Enligt Sanitec Abps bolagsordning väljer bolagsstämman styrelsen
samt styrelseordföranden. Styrelseledamöternas mandat upphör vid
slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsen utser och avsätter
VD. Styrelsen eller VD har inga särskilda rätt till en speciell ersättning från
bolaget när styrelsen eller VD avgår eller entledigas, eller deras positioner
sägs upp till följd av ett offentligt uppköpserbjudande.
Sanitec Abps bolagsordning omfattar inga särskilda villkor gällande
ändringar av bolagsordningen.
Sanitec Abp har klausuler i sina låneavtal, enligt vilka långivarna har
möjlighet att begära en förtida återbetalning av lånet om kontrollen i
Sanitec förändras. Se not 18 Hantering av finansiella risker i koncernredovisningen för ytterligare information.
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MODERFÖRETAGETS SEPARATA BOKSLUT
Sanitec Abps separata bokslut har upprättats i enlighet med den finska
bokföringslagen och förordningen samt den finska aktiebolagslagen
och övriga lagar och regler som gäller finansiella rapporter för ett finskt
publikt aktiebolag. Sanitecs koncernredovisning har upprättats i enlighet
med internationella redovisningsstandarder (IFRS).
Sanitec Abps omsättning under räkenskapsperioden uppgick till
20,1 miljoner euro (17,8) och rörelseresultatet var -2,8 miljoner euro
(-5,1). Finansiella poster, netto, var 71,4 miljoner euro (76,2), varav 65,3
miljoner euro (70,7) bestod av återföringar av nedskrivningar av
fordringar på företag inom koncernen. Räkenskapsperiodens vinst
uppgick till 68,6 miljoner euro (71,1).
Antal anställda i medeltal var 3 (3) under räkenskapsperioden och
antalet anställda var 4 (4) vid slutet av året.
Moderföretaget har inga filialer och har inga övriga lån till
närstående än lån till företag inom koncernen.
Moderföretagets uppgifter
miljoner euro

2014

2013

2012

Omsättning

20,1

17,8

16,3

Rörelseresultat

-2,8

-5,1

-4,6

Vinst fore bokslutsdispositioner och skatter

68,6

71,1

25,9

Skatter under räkenskapsperioden

-

-

-

68,6

71,1

25,9

Totala tillgångar

620,7

680,3

594,3

Totalt eget kapital

465,5

420,5

587,8

0,9

1,1

1,4

3

3

4

Räkenskapsperiodens vinst

Löner och arvoden
Antal anställda i medeltal

POLICY AVSEENDE DISTRIBUTION AV UTDELNINGSBARA MEDEL
Sanitec Abps styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att
styrelsen avser att föreslå för den ordinarie bolagsstämma att cirka 50 %
av Sanitecs reviderade resultat för perioden skall betalas i utdelning eller
genom distribution av andra tillgångar över en konjunkturcykel.
Bolagets kapitalstruktur, likviditet och andra tillämpliga krav som
fastställts i lag eller avtalsmässiga skyldigheter i bolaget skall beaktas av
styrelsen vid beslut om förslag av distribution av utdelningsbara medel.
Vidare skall förslaget beakta faktorer som bolagets framtida vinstnivåer,
investeringsbehov och utvecklingsmöjligheter.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINSTMEDEL
De utdelningsbara medlen för Sanitec Abp, som är Sanitec koncernens
moderbolag, är totalt 418 975 414,13 euro, av vilket 68 607 312,19 euro
utgör räkenskapsperiodens vinst. Medlen som är tillgängliga för
vinstutdelning är 93 858 929,42 euro och medlen som är tillgängliga för
utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital är 325 116 484,71
euro.
Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att ingen
vinstutdelning skall utbetalas från räkenskapsperiodens vinst eller från
balanserade vinstmedel och att räkenskapsperiodens vinst kvarlämnas i
balanserade vinstmedel i bolagets egna kapital. Totalt kvarlämnas
418 975 414,13 euro i utdelningsbara medel.

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Geberit AGs offentliga uppköpserbjudande - förändring i
kontrollen i Sanitec Abp
Den 14 oktober 2014 meddelade Geberit AG om ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Sanitec Abp (”Sanitec”) att sälja alla
aktier i Sanitec till Geberit för 97 SEK kontant per aktie. Det totala värdet
av erbjudandet uppgår till 9 700 miljoner SEK. Priset enligt ebjudandet
innebär en premie om 54,6 % för Sanitecs aktie i förhållande till
stängningskursen den sista handelsdagen före offentliggörandet av
erbjudandet (62,75 SEK).
Sanitecs styrelse rekommenderade den 14 oktober 2014 enhälligt
Sanitecs aktieägare att acceptera Geberits erbjudande om 97 SEK per
aktie i Sanitec. Caspar Callerström, som är delägare i EQT Partners AB,
Joakim Rubin, som är en av grundarna av Zeres Capital Partners, och
Johan Bygge, som är Chief Operating Officer i EQT Holdings AB, är även
styrelsemedlemmar i Sanitecs styrelse och har inte deltagit i hantering av
eller beslut avseende styrelsens uttalande med anledning av erbjudandet.
Den 17 november 2014 offentliggjorde Geberit AG offertdokumenten
och startade acceptperioden. Den ursprungliga offertperioden, som var
från början planerad att avslutas den 22 december 2014, förlängdes till
och med den 2 februari 2015 för att ge ytterligare tid åt relevanta konkurrensmyndigheter att lämna godkännande, som är ett villkor för
fullföljandet av uppköpserbjudandet och åt de återstående aktieägarna i
Sanitec att utvärdera och att acceptera uppköpserbjudandet.
Den 3 februari 2015 offentliggjorde Geberit AG genom sitt
pressmeddelande att erbjudandet till Sanitecs aktieägare var ovillkorat
och att försäljningen och köpet av de erbjudna aktierna skulle ske
omkring den 10 februari 2015 (”Redovisning av likvid för aktier”). Geberit
AG meddelade vidare en förlängd acceptperiod som möjliggör för
kvarstående aktieägare i Sanitec att acceptera erbjudandet till den 17
februari 2015.
Redovisning av likvid för aktier skedde den 11 februari 2015 och
Geberit AG har, genom sitt finska dotterbolag Geberit Investment Oy,
förvärvat äganderättet och kontrollet av 99,22 % av aktier och röster i
Sanitec Abp (exklusive de 139 198 aktier som innehades av Sanitec den
11 februari 2015). Med detta blev Sanitec Abp den 11 februari 2015
Geberit Investment Oys dotterbolag enligt finska bokföringslagen
(1997/1336), i dess ändrade lydelse. På redovisningsdagen tillkännagav
Geberit även att man förlängde acceptperioden till 2 mars 2015
klockan 17:00 (CET).
Inlösen av minoritetsaktier
Geberit AG informerade Sanitec att för att Geberit Investment Oy blev en
aktieägare som ägde mer än 90 % av aktier i Sanitec Abp, fick Geberit
Investment Oy rätt och skyldighet att lösa in utestående aktier i Sanitec
från minoritetsaktieägarna i Sanitec i enlighet med kapitel 18 i den finska
aktiebolagslagen (2006/624) och att Geberit Investment Oy ska inleda
ett sådant inlösen. Sanitec har registrerad Geberit Investment Oys
inlösenrätt och inlösenskyldighet i den finska patent- och registerstyrelses handelsregister.

Återbetalning i förskott av externa lån
Den 16 februari 2015 återbetalade Sanitec frivilligt i förskott och
annullerade terminslån- och rörelsekreditavtalet om 275 miljoner euro
som tecknades den 13 maj 2014 mellan Sanitec som låntagare och
Danske Bank A/S och övriga finansiella institutioner som långivare. Den
frivilliga förskottsbetalningen finansierades med lånefacilitet om 175
miljoner euro som ställdes till Sanitecs förfogande av Geberit koncernen.
Extra bolagsstämma
Sanitecs styrelse har sammankallat en extra bolagsstämma att ske i
Stockholm, Sverige, den 9 mars 2015 för att besluta, inter alia, om nya
styrelseledamöter och styrelseordförande.
Riktad aktieemission utan vederlag
I samband med Geberit AGs offentliga uppköpserbjudande, beslutade
Sanitecs styrelse den 3 februari 2015 att upplösa det aktierelaterade
incitamentsprogrammet 2014. Sanitec överförde den 4 februari 2015
50 802 egna aktier till deltagarna i aktierelaterade incitamentsprogrammet 2014 (“Prestationsaktieprogram 2014”) som antogs av ordinarie
bolagsstämman 2014. Överlåtelse av aktier skedde i enlighet med villkoren för Prestationsaktieprogram 2014 och på grund av bemyndigande av
styrelsen antagna av ordinarie bolagsstämman 2014, och gjordes
genom en riktad emission utan vederlag. Antalet egna aktier som
innehas av Sanitec efter emissionen är 139 198 aktier
Av det totala antalet aktier (50 802 aktier) 25 475 aktier överfördes till
närstående parter (Peter Nilsson 9 686 aktier, Harald Treml 3 022 aktier,
Gun Nilsson 1 490 aktier, Magnus Terrvik 954 aktier, Miguel Definti 2 872
aktier, Krister Boëthius 2 980 aktier och Anders Spetz 4 471 aktier).
UTSIKTER FÖR 2015
Tecken på viss återhämtning på den europeiska marknaden kunde
skönjas under de första nio månaderna 2014, dock med olika trender i
olika marknader. Sedan fjärde kvartalet 2014 har dock aktiviteten på den
övergripande europeiska marknaden avmattats igen och det finns ingen
given trend framöver som ge en uppfattning om en mer långsiktigt
utveckling.
Sanitec bedömer att de makroekonomiska omständigheterna och
de allmänna marknadsförutsättningarna fortsätter att vara relativt stabila
i Norden, Storbritannien och Centraleuropa under 2015. I Sydeuropa
bedöms marknadsförhållandena fortsätta att vara utmanande på kort
sikt. Sanitec kommer även i fortsättningen att fokusera på effektivitetsförbättringar och att prioritera resultatet på dessa marknader.
Den politiska osäkerheten i Ukraina kan ha negativ inverkan på såväl
den lokala ukrainska marknaden som dess grannländer under 2015.
Sanitec bedömer att bygg- och renoveringssektorn kommer att
fortsätta följa den generella makroekonomiska utvecklingen. Det medför
att Sanitec kan dra fördel, om det förverkligas, av en ökning i efterfrågan
inom offentlig och privat sektor, och fortsätta försvara eller förstärka sina
marknadspositioner med hjälp av ett modernt, effektivt och flexibelt
produktionsnätverk och nya produktlanseringar som gjorts sedan 2013
och kommer göras framöver.

Avregistering av aktier
Sanitec har informerats om att NASDAQ Stockholm godkänt dess
ansökan om avnotering och den sista handelsdagen för Sanitecs aktier
är den 27 februari 2015.
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Koncernens rapport över resultat
(miljoner euro)

NETTOOMSÄTTNING

Not

1 januari–
31 december 2014

1 januari –
31 december 2013

4

689,4

701,8

Övriga rörelseintäkter

5

3,6

11,7

Material och tjänster

6

-294,4

-312,0

Ersättningar till anställda

7

-200,3

-208,1

2,0

1,8

Produkter för egen räkning
Övriga rörelsekostnader

8

-96,8

-98,5

Avskrivningar och nedskrivningar

9

-24,6

-28,9

78,9

67,9

-25,6

-19,8

53,3

48,2

-7,7

-5,7

45,6

42,5

45,6

42,4

RÖRELSERESULTAT
Finansiella intäkter och kostnader

10

RESULTAT FÖRE SKATT
Inkomstskatt

11

PERIODENS RESULTAT
Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets ägare

—

0,0

Totalt

Innehav utan bestämmande inflytande

45,6

42,5

Resultat per aktie, före utspädning, euro

0,46

0,42

Resultat per aktie, efter utspädning, euro

0,46

0,42

Koncernens rapport över övrigt totalresultat
(miljoner euro)

1 januari–
31 december 2014

1 januari –
31 december 2013

45,6

42,5

Omvärdering av förmånsbestämda planer

-7,3

-1,5

Inkomstskatt för poster som inte ska omklassificeras till resultatet

1,6

0,1

-5,7

-1,3

-0,3

-0,1

-13,6

-2,0

Not
Periodens resultat
Poster som inte ska omklassificeras till resultatet:

Totalt
Poster som kan omklassificeras till resultatet:
Kassaflödessäkringar
Kursdifferenser
Inkomstskatt för poster som kan omklassificeras till resultatet
Totalt
Totalt totalresultat

16

0,1

0,0

-13,8

-2,1

26,2

39,0

26,1

39,0

0,0

0,0

26,2

39,0

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Totalt

10
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Koncernens rapport över finansiell ställning
(miljoner euro)

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not

31 december 2014

31 December 2013

Immateriella tillgångar

12

7,2

5,6

Materiella anläggningstillgångar

12

156,1

173,3

Långfristiga investeringar

20

0,0

0,0

Uppskjutna skattefordringar

11

28,3

26,2

14, 20

0,9

4,2

Övriga långfristiga fordringar

Räntebärande fordringar

14

0,0

—

Förmånsbestämda tillgångar

22

0,2

1,1

192,8

210,6

13

99,5

93,2

14, 20

111,3

118,3

11

10,7

9,5

TOTALA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar för aktuell skatt
Likvida medel

24,3

99,4

TOTALA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

15, 20

245,7

320,4

TOTALA TILLGÅNGAR

438,5

531,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Överkursfond
Fond för verkligt värde

19

Fond för inbetalt fritt eget kapital
Egna aktier

2,8

2,8

43,7

43,7

-0,1

0,1

325,1

347,1

-1,6

—

Kursdifferenser

-24,8

-11,2

Balanserad vinst

-298,9

-338,4

46,3

44,2

—

0,1

46,3

44,4

11

4,7

5,8

Förmånsbestämda skulder

22

35,2

31,0

Avsättningar

21

6,4

8,1

17, 20

143,7

241,5

190,0

286,5

0,0

0,0

Totalt eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande
TOTALT EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Uppskjutna skatteskulder

Räntebärande skulder
TOTALA LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande skulder
Avsättningar
Övriga kortfristiga skulder
Skulder för aktuell skatt

17, 20
21

3,0

3,7

20, 23

188,5

188,3

10,8

8,1

TOTALA KORTFRISTIGA SKULDER

11

202,3

200,1

TOTALA EGET KAPITAL OCH SKULDER

438,5

531,0
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
(miljoner euro)
Fond
för
Fond för
Aktie- Överkurs- verkligt inbetalt fritt Egna
Kurs- BalanseNot kapital
fond värde eget kapital aktier differenser rad vinst Totalt
2,8

43,7

0,3

585,2

—

-9,3

Kursdifferenser

—

—

—

—

—

-2,0

—

Kassaflödessäkringar, netto
efter skatt

—

—

-0,1

—

—

—

—

Eget kapital 1 januari 2013

-379,1 243,6

Innehav
utan
bestäm- Totalt
mande eget
inflytande kapital
0,2

243,7

-2,0

0,0

-2,0

-0,1

—

-0,1

Omvärdering av förmånsbestämda
planer, netto efter skatt

—

—

—

—

—

—

-1,3

-1,3

—

-1,3

Totalt övrigt totalresultat

—

—

-0,1

—

—

-2,0

-1,3

-3,5

0,0

-3,4

Periodens resultat

—

—

—

—

—

—

42,4

42,4

0,0

42,5

—

—

-0,1

—

—

-2,0

41,1

39,1

0,0

39,0

Förändring i innehav utan
bestämmande inflytande

—

—

—

—

—

—

0,0

0,0

0,0

0,0

Omräkning

—

—

—

0,3

—

0,1

-0,3

—

—

—

Dividendutdelning

—

—

—

—

—

—

—

—

-0,1

-0,1

Utbetalning av kapital från fond
för inbetalt fritt eget kapital

—

—

—

-238,3

—

—

— -238,3

—

-238,3

Totalt totalresultat

16

Eget kapital 31 december
2013

2,8

43,7

0,1

347,1

—

-11,2

-338,4

44,2

0,1

44,4

Kursdifferenser

—

—

0,0

—

—

-13,6

—

-13,6

0,0

-13,5

Kassaflödessäkringar, netto
efter skatt

—

—

-0,2

—

—

—

—

-0,2

—

-0,2

Omvärdering av förmånsbestämda
planer, netto efter skatt

—

—

—

—

—

—

-5,7

-5,7

—

-5,7

Totalt övrigt totalresultat

—

—

-0,2

—

—

-13,6

-5,7

-19,5

0,0

-19,4

Periodens resultat

—

—

—

—

—

—

45,6

45,6

—

45,6

—

—

-0,2

—

—

-13,6

39,9

26,1

0,0

26,2

Totalt totalresultat

16

Förändring i innehav utan
bestämmande inflytande

—

—

—

—

—

—

-0,5

-0,5

-0,1

-0,6

Förvärv av egna aktier

—

—

—

—

-1,6

—

—

-1,6

—

-1,6

Dividendutdelning

—

—

—

—

—

—

-0,1

-0,1

0,0

-0,2

Utbetalning av kapital från fond
för inbetalt fritt eget kapital

—

—

—

-22,0

—

—

—

-22,0

—

-22,0

Aktierelaterade ersättningar,
netto efter skatt

—

—

—

—

—

—

0,2

0,2

—

0,2

Eget kapital 31 december
2014

2,8

43,7

-0,1

325,1

-1,6

-24,8

-298,9

46,3

—

46,3

31 december
2014
Utdelningsbara medel i Sanitec Abp, Saniteckoncernens moderföretag
(tusen euro)
Fond för inbetalt fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Balanserad vinst
Periodens resultat
Totalt
Tillgänliga för dividendutdelning

12

325 116
-9
25 260
68 607
418 975
93 859

Tillgängliga för utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital

325 116

Totalt

418 975
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Koncernens rapport över kassaflöden
(miljoner euro)
1 januari–
31 december 2014

1 januari –
31 december 2013

53,3

48,2

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN:
Resultat före skatt
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar

24,6

28,9

Orealiserade valutakursvinster och -förluster

1,4

3,6

Andra icke-likvida intäkter och kostnader

-0,2

1,0

Finansiella intäkter och kostnader
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital

24,2

16,2

103,3

97,7

3,3

-9,7

Förändring i rörelsekapital:
Förändring av icke-räntebärande fordringar
Förändring av varulager

-12,0

6,3

Förändring av icke-räntebärande skulder

3,3

2,4

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

-5,3

-1,0

-15,5

-16,2

Räntekostnader som betalats och andra finansialla poster som betalats (-) / erhållits (+)
Ränteintäkter som erhållits

1,0

2,9

Inkomstskatter som betalats (-) / erhållits (+)

-9,7

-8,8

73,8

74,7

-21,3

-19,0

Utbetalningar avseende dotterföretag

-0,4

0,0

Inbetalningar från försäljning av immateriella tillgångar och materiella
anläggningstillgångar

0,2

0,0

-21,5

-18,9

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN:
Utbetalningar för förvärv av immateriella tillgångar och materiella
anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN:
Dividendutdelning
Utbetalning av kapital från fond för inbetalt fritt eget kapital

-0,1

0,0

-22,0

-238,3

Förvärv av egna aktier

-1,6

—

Ökning (-) / minskning (+) av räntebärande fordringar

2,4

-1,1

Upptagning (+) / återbetalning (-) av kortfristiga räntebärande skulder

0,0

-24,2

Upptagning (+) av långfristiga räntebärande skulder

223,3

240,4

Återbetalning (-) av långfristiga räntebärande skulder

-329,7

-148,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-127,7

-171,6

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-75,4

-115,8

Likvida medel vid början av perioden

99,4

215,7

Kursdifferenser i likvida medel

0,3

-0,5

Förändring av likvida medel

-75,4

-115,8

Likvida medel vid slutet av perioden

24,3

99,4
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Noter till koncernredovisningen
(miljoner euro)

Not 1 Redovisningprinciper
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Sanitec Abp är ett publikt aktiebolag med säte i Helsingfors, Finland som
bedriver verksamhet enligt finsk rätt. Sanitec Abp är moderföretaget för
Saniteckoncernen. Koncernens huvudkontor har adressen Krämarvägen
2, 00440 Helsingfors, Finland. Sedan den 10 december 2013 har Sanitecs
aktie noteras på NASDAQ Stockholm, Sverige.
Sanitec är marknadsledande inom badrumsporslin och en ledande
leverantör av badrumsprodukter på sina huvudmarknader (Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen,
Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ukraina). Sanitec är
ledande (nummer ett eller två baserat på volym) inom badrumsporslin
på 12 av sina 13 huvudmarknader, och har en stark ställning på
tillväxtmarknader, inklusive Ryssland. Sanitecs unika varumärkesportfölj
innefattar flera av de mest etablerade och kända varumärkena på den
europeiska marknaden för badrumsprodukter, inklusive Sanitecs
‘‘kronjuveler’’: Ifö (Sverige och Danmark), Ido (Finland och Sverige),
Keramag (Tyskland), Sphinx (Nederländerna),Twyford (Storbritannien),
Allia (Frankrike), Pozzi-Ginori (Italien), Kolo (Polen) och Colombo
(Ukraina). Sanitec erbjuder produkter inom två primära produktområden: Bathroom Ceramics och Ceramics Complementary Products.
Sanitec Abps styrelse har på dess möte den 27 februari 2015 godkänt
detta bokslut för utfärdande. Enligt den finska aktiebolagslagen har
aktieägarna möjlighet att godkänna eller förkasta bokslutet vid den
bolagsstämman som hålls efter utfärdandet av bokslutet. Bolagsstämman har också möjlighet att fatta beslut om ändring av bokslutet.
Denna bokslutskommuniké är oreviderad med undantag för
helårssiffror. Bokslutet för 2014 är reviderat.
GRUND FÖR UPPRÄTTANDE
Sanitec’s koncernredovisning har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS), innefattande International
Accounting Standards (IAS) och tolkningar utfärdade av IFRS Interpretations Committee (SIC and IFRIC). Internationella redovisningsstandarder
(IFRS) är standarder och deras tolkningar som antagits i enlighet med det
förfarande som anges i (EG) Europaparlamentets och rådets förordning
nr 1606/2002. Noterna till bokslutet är också uppgjorda i enlighet med
den finska bokföringslagen och förordningen samt den finska
aktiebolagslagen.
Koncernredovisningen upprättas enligt anskaffningsvärdesmetoden
med undantag för vad som anges i redovisningsprinciperna nedan.
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för var och en av
koncernens enheter är värderade i den valuta som används i den
ekonomiska miljö där denna enhet är verksam (funktionell valuta).
Koncernredovisningen presenteras i euro, som är moderföretagets
funktionella valuta. Presentationen av koncernens finansiella rapporter
är i miljoner euro. Som en följd av avrundningsdifferenser kan siffrorna i
tabellerna möjligen inte summera till det totala.
ANTAGANDE AV NYA OCH ÄNDRADE IFRS-STANDARDER
Saniteckoncernen har antagit och följer dessa nya standarder och
tolkningar från den 1 januari, 2014:
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• IFRS 10 Koncernredovisning. Standarden reviderade och förtydligade
definitionen av kontroll. Den nya standarden hade ingen väsentlig
effekt på Sanitec
• IFRS 12 Upplysningar om andelar in andra företag. Standarden ökade
kraven på upplysningar av alla former av andelar i andra enheter,
inklusive dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och
strukturerade företag som inte står under bestämmande inflytande av
företaget. Den nya standarden hade ingen väsentlig effekt på
upplysningarna i Sanitecs koncernredovisning.
• Ändringar av IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. Ändringarna
klargjorde en del av de krav som hänför sig till kvittning av finansiella
tillgångar och finansiella skulder i rapporten över finansiell ställning.
Den ändrade standarden hade ingen väsentlig effekt på Sanitec.
• Ändringar av IAS 36 Nedskrivningar. Ändringen klargjorde kraven på
upplysningar om återvinningsvärdet som baseras på verkligt värde
efter avdrag för kostnader vid försäljning eller utrangering. Den
ändrade standarden hade ingen väsentlig effekt på Sanitec.
• Ändringar av IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.
Ändringarna ger ett undantag från kravet att upphöra med säkringsredovisning i vissa fall där det finns en förändring av motparten till ett
säkringsinstrument för att uppnå avräkning för instrumentet. Den
ändrade standarden har ingen väsentlig effekt på Sanitec.
• IFRIC 21 Avgifter. Tolkningen är tillämplig på alla andra avgifter än
utflöden som omfattas av andra standarder och böter eller andra
påföljder för brott mot lagstiftningen. Tolkningen klargör erkännandet
av avgifterna i rapporten över finansiell ställning. Tillämpningen av den
nya tolkningen ändrade inte redovisningen av avgifterna i Sanitec.
• Övriga nya, omarbetade eller ändrade standarder och tolkningar hade
ingen effekt eller inte någon väsentlig effekt på Sanitecs koncernredovisning.
Saniteckoncernen ska anta och följa de nya, förnyade, ändrade eller
omarbetade standarder och tolkningar från den 1 januari, 2015:
• Ändringar av IAS 19 Ersättningar till anställda: avgifter från anställda.
Den ändrade standarden har ingen väsentlig effekt på Sanitec.
• Övriga nya, omarbetade eller ändrade standarder och tolkningar hade
ingen effekt eller inte någon väsentlig effekt på Sanitecs koncernredovisning.
Koncernen har ännu inte antagit följande nya och ändrade standarder
som redan utfärdats av IASB. Koncernen kommer att tillämpa dem från
och med ikraftträdandet eller, om detta datum är ett annat än den första
dagen av räkenskapsåret, från början av det följande räkenskapsåret.
• IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Den nya standarden
ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller
senare. Den nya standarden förväntas inte ha någon större effekt på
Sanitecs intäktsredovisning, men den kommer att öka den information
som presenteras i noterna.
• IFRS 9 Finansiella instrument. Den nya standarden ska tillämpas för
räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Tillämpningen
av IFRS 9 kommer att påverka klassificeringen och värderingen av
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finansiella tillgångar eftersom den upprättar två primära värderingskategorier för finansiella tillgångar: upplupet anskaffningsvärde och
verkligt värde. Grunden för klassificeringen beror på företagets
affärsmodell och karaktären av de finansiella tillgångarnas avtalsenliga
kassaflöden. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde
eller till verkligt värde via resultatet. Det nya nedskrivningskravet i IFRS 9
är baserade på den förväntade kreditförlustmodell som kommer att
ersätta den tidigare använda uppstådd förlust -modellen. Företag är
skyldiga att redovisa de förväntade kreditförluster baserade på
antingen de kreditförluster som förväntas uppstå under de första 12
månader eller under instrumentens löptid, beroende på om det har
skett en betydande ökning av kreditrisk sedan första redovisningen.
IFRS 9 kommer också att ändra vägledning för säkringsredovisning. På
grund av Sanitecs verksamhet och den begränsade användningen av
finansiella instrument, förväntas tillämpningen av IFRS 9 inte ha större
effekt på Sanitec resultat och finansiella ställning.
• Övriga nya, omarbetade eller ändrade standarder och tolkningar har
ingen effekt eller inte någon väsentlig effekt på Sanitecs koncernredovisning.
KONSOLIDERINGSPRINCIPER
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dess dotterföretag.
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget innehar, baserat på sitt
aktieinnehav, mer än hälften av rösträtten direkt eller via dotterföretag,
eller som kontrolleras av moderföretaget på annat sätt. Dotterföretag
som avyttrats har inkluderats i koncernredovisningen fram till den dag
då koncernen förlorade bestämmande inflytande över dem, och
dotterföretag som förvärvats eller bildats under rapporteringsperioden
har konsoliderats från den dag då Sanitec erhåller det bestämmande
inflytandet över dem.
Dotterföretag konsolideras genom förvärvsmetoden, enligt vilken
de förvärvade företagens identifierbara tillgångar och skulder värderas
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Om kontrollen uppnås i flera
steg omvärderas redovisade värdet av förvärvarens tidigare innehavda
egetkapitalandelarna till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten och
eventuella vinster eller förluster som uppstår av den omvärderingen
redovisas i periodens resultat.
Överskottet mellan överförd köpeskillning, eventuella innehav utan
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget och identifierbara
förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna redovisas som
goodwill. Om köpeskillningen är lägre än nettot av identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder, redovisas överskottet i
periodens resultat. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs löpande.
Övriga aktier, det vill säga aktier i företag där Sanitec innehar mindre
än 20 % av röstetalet, klassificeras som investeringar som kan säljas och
har redovisats i rapporten över finansiell ställning till verkligt värde, eller
om det verkliga värdet inte kan värderats på ett tillförlitligt sätt, till
anskaffningsvärde, och utdelningar från dessa företag har redovisats i
rapport över resultat.
Alla koncerninterna transaktioner, fordringar, skulder och orealiserade vinster mellan koncernföretag samt vinstutdelning inom
koncernen elimineras i konsolideringen. Orealiserade förluster
elimineras i den utsträckning som det inte finns någon indikation på
nedskrivningsbehov.
Förändringar av koncernens ägarandel i ett dotterföretag som inte
leder till förlust av bestämmande inflytande över dotterföretag redovisas
som egetkapitaltransaktioner. Dessa transaktioner ger inte upphov till

goodwill eller vinster och förluster. Om bestämmande inflytande
förloras, värderas det eventuellt återstående ägarandelen till verkligt
värde och vinst eller förlust redovisas i rapporten över resultat.
Innehav utan bestämmande inflytande redovisas separat från
periodens resultat hänförligt till moderföretagets ägare. De redovisas
också i en separat komponent i eget kapital. Om koncernen har en
avtalsenlig skyldighet att lösa in andelen hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande med likvida medel, är innehavet utan
bestämmande inflytande klassificerat som en finansiell skuld. Totalt totalresultat är hänförligt för innehav utan bestämmande inflytande även om
detta kan att leda till att innehavet utan bestämmande inflytande har ett
negativt värde.
UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG
I koncernredovisningen har utländska dotterföretags rapporter över
resultat, rapporter över övrigt totalresultat och rapporter över
kassaflöden räknats om till euro enligt den genomsnittliga valutakursen
på rapportperioden. Rapporter över finansiell ställning har räknats om
enligt den valutakurs som gäller vid rapportperiodens slut.
Den kursdifferens som uppstår från omräkning av rapporter över
resultat, rapporter över totalresultat och rapporter över finansiell
ställning redovisas som övrigt totalresultat och ingår i eget kapital som
ackumulerade kursdifferenser. Valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterföretag utanför
euroområdet redovisas också i övrigt totalresultat och de ingår i eget
kapital som ackumulerade kursdifferenser.
Vid början av 2014 omklassificerade Sanitec, i enlighet med IAS 21,
koncerninterna lån till det ukrainska dotterföretaget som en nettoinvestering i utlandsverksamhet, eftersom reglering av dessa lån inte är
planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid. Vid
början av november 2014 omklassificerade Sanitec också koncerninterna lån till det ryska dotterföretaget som en nettoinvestering i utlandsverksamhet, eftersom reglering för dessa lån inte är planerad eller
troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid. Som ett resultat
av omklassificeringen, redovisas valutakursdifferenser som uppkommer
från dessa lån inte längre i rapporten över resultat utan i övrigt
totalresultat och i kursdifferenser i eget kapital.
Vid avyttring av hela eller delavyttring av ett utländskt dotterföretag,
omklassificeras det sammanlagda beloppet eller proportionell andel av
kursdifferenser från eget kapital till resultatet när vinsten eller förlusten
vid avyttringen redovisas.
TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA
I sin egen dagliga redovisning räknar koncernföretagen om transaktioner
i utländsk valuta till sin egen rapporterings- eller funktionella valuta
enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Vid rapportperiodens slut är de oreglerade balansposterna i utländsk valuta räknade
om med de valutakurser som rådde vid rapportperiodens slut.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid transaktioner i
utländsk valuta och omräkning av monetära poster redovisas i rapporten
över resultat förutom när de är uppskjutna i övrigt totalresultat som
kassaflödessäkringar.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer från kundfordringar
redovisas som justeringar av nettoomsättning. Valutakursvinster och
-förluster som uppkommer från leverantörsskulder redovisas som
justeringar av inköp. Valutakursvinster och -förluster på finansiella poster
redovisas som finansiella intäkter och kostnader.
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SEGMENTINFORMATION
Sanitec har ett rapporteringssegment. Det finansiella resultatet för
Sanitec som helhet följs av Sanitecs högsta verkställande beslutsfattare.
Sanitec följer försäljningsutvecklingen av sina produktområden
(Bathroom Ceramics och Ceramics Complementary Products) samt
försäljningsutveckling av de geografiska områdena, distributionskanaler
och viktigaste varumärken. Inga direktörer är utnämnda att vara
ansvariga för rörelseresultatet för produktområdet. De ansvariga
funktionella direktörena ansvarar för hela Sanitec (Operations, Product
Management & Design, Försäljning och Marknadsföring). Stödfunktionerna ansvarar för servicen för hela Sanitec.
INTÄKTER
Sanitec redovisar intäkter av produktförsäljning när Sanitec har överfört
de betydande risker och förmåner förknippade med varornas ägande till
kunden. Huvudregeln är att intäkter redovisas på leveransdagen enligt
leveransvillkoren. Nettoomsättningen består av bruttoförsäljningsintäkterna efter avdrag för försäljningsskatter och försäljningsrabatter. Baserat
på avtal och erfarenhet beräknar och redovisar koncernen avsättningar
för kontantrabatter, mängdrabatter, reklamationer och övriga ersättningar till kunder under perioden då försäljningen sker. Intäkter från utfört
underhåll och reparationer redovisas till resultatet när tjänsterna eller
arbetet har utförts.
Valutakursdifferenser som uppstår från kundfordringar samt
resultatet av valutaderivatkontrakt relaterade till försäljningstransaktioner
redovisas som justeringar till försäljning.
RÖRELSERESULTAT (EBIT)
IFRS tillåter användning av ytterligare poster och delsummor i rapporten
över resultat. Sanitec har definierat rörelseresultatet som en relevant
delsumma för att förstå koncernens finansiella resultat. Sanitec har
följande definition för rörelseresultat: rörelseresultat är intäkterna plus
övriga rörelseintäkter minus material och tjänster, ersättningar till
anställda, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelsekostnader samt
avskrivningar och nedskrivningar.
Rörelseresultatet inkluderar de valutakursvinster och -förluster som
avser koncernens operativa verksamhet. Finansieringsrelaterade
valutakursvinster och -förluster redovisas under finansiella poster.
STATLIGA BIDRAG
Statliga bidrag redovisas till sitt verkliga värde när det är rimligt säkert att
man kommer att erhålla bidraget och att koncernen kommer att
uppfylla de villkor som är kopplade till bidraget. Statliga bidrag är
huvudsakligen kopplade till investeringar i materiella anläggningstillgångar. Dessa bidrag redovisas som upplupna intäkter och redovisas
som övriga rörelseintäkter i periodens resultat systematiskt över
nyttjandeperioden av tillgången. Statliga bidrag som erhållits för att
kompensera kostnader redovisas i rapporten över resultat systematiskt
över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att
kompensera för.
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER OCH RÖRELSEKOSTNADER
Övriga rörelseintäkter inkluderar intäkter från aktiviteter som ligger
utanför Sanitecs ordinarie verksamhet, som hyresintäkter och vinster från
avyttring av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar och
övriga anläggninstillgångar. Övriga rörelsekostnader inkluderar kostnader
som är inte redovisats som material och tjänster eller som ersättningar till
anställda, till exempel kostnader för marknadsföring, forskning och
utveckling, om de inte har aktiverats, och andra kostnader relaterade till
den allmänna förvaltningen. Vidare ingår förluster från avyttringar av

16

SANITEC ABP 2014

materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar och övriga
anläggninstillgångar i övriga rörelsekostnader.
GOODWILL OCH ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Överskottet mellan överförd köpeskillning, eventuella innehav utan
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget och identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder redovisas som goodwill. För
närvarande har Sanitec ingen goodwill i sin rapport över finansiell
ställning.
Övriga immateriella tillgångar består bland annat av patenter,
upphovsrätter samt programvara med bestämbara nyttjandeperioder.
Immateriella tillgångar är redovisade i rapporten över finansiell ställning
endast om det är sannolikt att de förväntade framtida ekonomiska
fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget
och att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Immateriella tillgångar är redovisade till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Låneutgifter aktiveras som en del av anskaffningsvärdet för immateriella
tillgångar om dessa immateriella tillgångar är kvalificerade tillgångar
som definierats i IAS 23 Låneutgifter.
Avskrivning på immateriella tillgångar beräknas linjärt enligt plan
över den beräknade nyttjandeperioden. Avskrivningstiderna är följande:
Programvara 
Patenter och upphovsrätter 
Övriga immateriella tillgångar
Utvecklingskostnader
Övriga aktiverade kostnader

3–5 år
3–10 år
3–5 år
3–5 år
3–5 år

Kostnader för forskning och utveckling kostnadsförs som övriga
rörelsekostnader under de rapporteringsperioder då de uppstår. Om det
visar sig att de tekniska och kommersiella kriterierierna för aktivering av
tillgångar har uppfyllts, aktiveras utvecklingskostnaderna och de skrivs
av över den förväntade nyttjandeperioden för den underliggande
tekniken. Den förväntade nyttjandeperioden baserar på kommersiella
och tekniska genomförbarheten.
Immateriella tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder, så som
varumärken som förvärvats i rörelseförvärv skrivs inte av, utan prövas
minst varje år för nedskrivning. Vid rapportperiodens slut hade Sanitec
inga immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till historiska anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet inkluderar kostnader som kan hänföras direkt till
förvärvet av tillgångarna. Anskaffningsvärdet kan även inkludera
överföringar från eget kapital av vinster eller förluster på kvalificerande
kassaflödessäkringar gällande förvärv av anläggningstillgångar i
utländsk valuta. Låneutgifter aktiveras som del av anskaffningsvärdet av
materiella anläggninsgtillgångar om dessa materiella anläggningstillgångar är kvaliciferade tillgångar som definierats i IAS 23 Låneutgifter.
Avskrivningar för materiella anläggningstillgångar beräknas linjärt
enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. Avskrivningstider är
följande:
Byggnader
Tunga produktionsmaskiner och invetarier	
Lätta produktionsmaskiner och inventarier	
Övriga maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Mark och vattenområden

20–40 år
10–20 år
8–10 år
3–5 år
3–5 år
Ingen
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Restvärden och förväntade nyttjandeperioder för varje kategori av
anläggningstillgångar granskas vid slutet av varje rapporteringsperiod
och om de skiljer sig väsentligt från tidigare beräkningar justeras de för
att återspegla förändringarna av de förväntade framtida ekonomiska
fördelarna.
Tillkommande förbättringskostnader avseende anläggningstillgångar inkluderas i sådan anläggningstillgångs redovisat värde eller
redovisas som en separat tillgång, om tilllämpligt, endast när framtida
ekonomiska fördelar av dessa kostnader är sannolika och de relaterade
kostnaderna kan separeras från vanliga underhållskostnader. Ordinarie
underhållskostnader redovisas som kostnader för perioden.
Vinster från avyttringar av materiella anläggningstillgångar redovisas
i övriga rörelseintäkter och förluster i övriga rörelsekostnader.
NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Alla materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar som är
föremål för avskrivningar prövas för nedskrivning när händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet
understiger återvinningsvärdet. Immateriella tillgångar som ännu ej är
färdiga för användning samt eventuell goodwill prövas årligen, oavsett
om det finns någon indikation på en värdeminskning.
Om det finns indikationer på en värdeminskning, beräknas
tillgångens återvinningsvärde, som är det högre av tillgångens verkliga
värde minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.
Nyttjandevärdet fastställs på grundval av diskonterade framtida
kassaflöden som tillgången eller den kassagenererande enheten väntas
generera. Kassaflödesprognoser har beräknats utifrån rimliga och
verifierbara antaganden. De bygger på de senaste finansiella planer och
prognoser som godkänts av ledningen. Beräknade kassaflöden används
för en tidsperiod på högst fem år. Kassaflödesprognoser utöver den
period som täcks av de senaste planer och prognoser uppskattas genom
en extrapolering av prognoserna. Diskonteringssatsen är Sanitecs vägda
genomsnittliga kapitalkostnad, med beaktande av landsspecifika
förhållanden. Den anges före skatt och den återspeglar aktuella
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde vid tidpunkten för
prövning samt de specifika risker som avser tillgångarna.
Nedskrivningar redovisas i rapporten över resultat. Nedskrivningen
för kassagenererande enheter fördelas i första hand till att minska det
redovisade värdet på eventuell goodwill och sedan för att proportionellt
minska det redovisade värdet av övriga tillgångar.
Om det sker en positiv förändring i beräkningarna av återvinningsvärdet, återförs den nedskrivning som gjorts under tidigare år, men inte
mer än upp till det redovisade värdet som skulle ha fastställts för
tillgången, efter avskrivningar, om inte en nedskrivning hade redovisats
under tidigare år. En nedskrivning avseende goodwill återförs aldrig.
LEASINGAVTAL
Leasingavtal klassificeras antingen som operationella leasingavtal eller
som finansiella leasingavtal. Leasingavtal av materiella anläggningstillgångar, där en väsentlig del av ägandets risker och förmåner har
överförts till Sanitec, klassificeras som finansiella leasingavtal. Finansiella
leasingavtal redovisas som tillgångar och skulder i rapporten över
finansiell ställning vid leasingperiodens början till leasingobjektens
verkliga värde eller till nuvärdet av minimileaseavgiften om detta är
lägre. Minimileaseavgifter inom ramen för finansiella leasingavtal
fördelas mellan ränta och amortering av leasingskulden.
Materiella anläggningstillgångar under finansiella leasingavtal skrivs
av under tillgångens nyttjandeperiod eller under leasingperioden, om
den är kortare. Vid rapportperiodens slut hade Sanitec inga leasingavtal
som klassificeras som finansiella leasingavtal.

Leasingavtal av materiella tillgångar, där leasegivaren bibehåller en
väsentlig del av risker och förmåner, klassificeras som operationella
leasingavtal. Leaseavgifter inom ramen för operationella leasingavtal
redovisas löpande som hyreskostnader.
IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal
tillämpas på sådana avtal, som inte juridiskt sett är leasingavtal, men som
i sak överlåter rätten att använda en tillgång under en överenskommen
tid i utbyte mot en betalning. Om ett avtal eller en del av det är fastställt
att vara ett leasingavtal, klassificeras avtalet eller en del av det som
finansiell eller operationell leasingavtal och redovisas enligt IAS 17
Leasingavtal.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ELLER AVYTTRINGSGRUPPER SOM
INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE VERKSAMHETER
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper klassificeras som innehav
för försäljning och de redovisas separat i rapporten över finansiell
ställning om deras redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak
genom försäljning i stället för genom fortlöpande användning. För att
uppfylla detta krav måste tillgången eller avyttringsgruppen vara
tillgänglig för omedelbar försäljning i förevarande skick och försäljningen måste vara mycket sannolikt. Därefter, skall en försäljningen
förväntas bli fullbordad och redovisad inom ett år från klassificeringstidpunkten.
En tillgång som klassificerats som innehav för försäljning värderas till
det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag
för försäljningskostnader. Tillgångar som klassificerats som innehav för
försäljning skrivs inte längre av. Också skulder hänförliga till en
avyttringsgrupp redovisas separat i rapporten över finansiell ställning.
En avvecklad verksamhet är en del av ett företag som antingen har
avyttrats eller är klassificerad som innehav för försäljning och som utgör
ett självständigt väsentligt kärnverksamhetsområde eller ett geografiskt
verksamhetsområde. Periodens resultat av avvecklade verksamheter
upptas separat i rapporten över resultat. Också vinster och förluster efter
skatt som redovisats vid värdering till verkligt värde efter avdrag för
försäljningskostnader eller vid avyttringen av tillgångar eller avyttringsgrupp upptas i rapporten över resultat som resultat av avvecklade
verksamheter.
Sanitecs koncernredovisning vid rapportperiodens slut inkluderar
inga materiella tillgångar som innehas till försäljning eller inga
avvecklade verksamheter.
VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av
först-in, först-ut (FIFO) metoden eller genomsnittsmetoden för färdiga
varor och genomsnittsmetoden för råvaror. Anskaffningsvärdet
inkluderar direkta tillverknings-, personal- och materialkostnader, rörliga
omkostnader och därtill en hänförlig andel av produktionsomkostnader.
Kostnader i samband med tillgångar som produceras för internt bruk
aktiveras som materiella anläggningstillgångar och skrivs av över den
beräknade nyttjandeperioden.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Sanitec har klassificerats finansiella tillgångar och skulder som finansiella
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet,
lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas
och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Sanitec
hade inga investeringar som hålls till förfall under rapportperioden.
En finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning
när Sanitecs avtalsenliga rättigheter till kassaflödena från den finansiella
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tillgången upphör eller den finansiella tillgången överförs till en extern
part och överföringen uppfyller kriteriet för tillgångs borttagande. En
finansiell skuld, eller en del av en finansiell skuld tas bort från rapport
över finansiell ställning när de utsläcks, det vill säga när förpliktelsen som
är angiven i avtalet fullgörs, annulleras eller upphör.
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via
resultatet
Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde via resultatet
innefattar derivat som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar uppkommer då likvida medel, varor
eller tjänster levereras till en gäldenär. De är inte noterade på en aktiv
marknad och har fastställda eller fastställbara betalningar. Lånefordringar
och kundordringar beviljade av koncernen redovisas till anskaffningsvärde eller upplupet anskaffningsvärde.
Lånefordringar och kundfordringar innefattar lånefordringar,
kundfordringar, övriga fordringar och likvida medel. Dessa poster ingår i
kortfristiga och långfristiga finansiella tillgångar i enlighet med sin
förfallodag. Lånefordringar och kundfordringar som förfaller efter 12
månader från rapportperiodens slut diskonteras, om ingen ränta
debiteras separat, och ökningen av fordran som återspeglar tidens gång
redovisas som ränteintäkter bland finansiella intäkter och kostnader.
Kundfordringar redovisas till det ursprungliga fakturabeloppet efter
avdrag för eventuell andel av diskonterade räntor och uppskattningen
som görs för osäkra fordringar. Uppskattning för osäkra kundfordringar
baseras på en regelbunden bedömning av alla utestående belopp. Till
exempel betalningsanmärkningar eller försenade betalningar kan
betraktas som indikationer på nedskrivningsbehov av fordran.
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas på ett separat avsättningskonto för kreditförluster inom kundfordringar, och nedskrivningar
redovisas i rapporten över resultat som övriga rörelsekostnader. Om
nedskrivningen är slutgiltig, tas kundfordran bort från avsättningskontot.
Om en betalning senare återfås från den nedskrivna fordran, redovisas
det mottagna beloppet i rapporten över resultat som en minskning av
övriga rörelsekostnader. Om ingen nedskrivning har redovisats och
nedskrivning av kundfordran befinns vara slutgiltig, redovisas nedskrivningen direkt som avdrag från kundfordringar.
Lånefordringar redovisas till det ursprungliga beloppet efter avdrag
för en uppskattning gjord för osäkra fordringar. Uppskattning för osäkra
fordringar baseras på en genomgång av alla utestående belopp vid
rapportperiodens slut. Till exempel betalningsanmärkningar eller
försenade betalningar kan betraktas som indikationer på nedskrivningsbehov av fordran. Nedskrivningar av lånefordringar redovisas i rapporten
över resultat som finansiella kostnader. Om en betalning senare återfås
från den nedsatta fordran, redovisas det mottagna beloppet i rapporten
över resultat under finansiella poster.
Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är sådana tillgångar som inte är
derivat och som antingen identifieras som att de kan säljas eller är inte
klassificerade till någon annan kategori av finansiella tillgångar.
Finansiella tillgångar som kan säljas värderas till verkligt värde eller till
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar, om det
verkliga värdet inte kan pålitligt fastställas. Förändringar i verkligt värde
på tillgångar redovisas i övrigt totalresultat efter skatt tills dessa
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tillgångarna avyttras, vid vilken tidpunkt den ackumulerade vinsten eller
förlusten omklassificeras från eget kapital till rapporten över resultat som
en omklassificeringsjustering. Nedskrivingar på tillgångar som kan säljas
redovisas omedelbart via resultatet.
Tillgångar som kan säljas ingår i anläggningstillgångar i rapporten
över finansiell ställning
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och övriga likadana finansiella
tillgångar. Övriga finansiella tillgångar är mycket likvida placeringar med
en återstående löptid vid förvärvstidpunkten på högst tre månader.
Normala checkräkningskrediter ingår i kortfristiga räntebärande
finansiella skulder. Den checkräkningskreditfaciliteten som ingicks i
samband med refinansiering i juni 2014 klassificeras som en långfristig
finansiell skuld.
Derivat och säkringsredovisning
När Sanitec ingår derivatkontrakt, betecknas dessa som antingen säkring
av exponering för förändringar i verkligt värde av redovisade tillgångar
eller skulder (säkring av verkligt värde), säkring av exponeringen för
variationer i kassaflöden av prognostiserade transaktioner eller bindande
åtaganden (kassaflödessäkring), säkring av nettoinvesteringar i en
utlandsverksamhet eller som ett derivatinstrument som inte uppfyller
kriterierna för säkringsredovisning.
Derivatinstrument redovisas i rapporten över finansiell ställning till
verkligt värde. Verkliga värden på derivat bestäms med hjälp av
marknadspriser och allmänt tillgängliga värderingsmodeller. Uppgifter
och antaganden i värderingsmodeller bygger på verifierbara marknadspriser.
Derivatinstrument ingår i kortfristiga finansiella tillgångar eller
finansiella skulder i rapporten över finansiell ställning. Affärsdagsredovisning används för att redovisa köp och försäljning av derivatinstrument.
Derivat, som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning, är
finansiella tillgångar och skulder värderat till verkligt värde via resultatet,
och förändringar i verkligt värde av dessa derivatinstrument redovisas
omedelbart i rapporten över resultat.
Förändringar i verkligt värde på derivat som utsetts och kvalificerats
som säkringar av verkligt värde, och som är mycket effektiva, redovisas i
rapporten över resultat vid samma tidpunkt som de förändringar i
verkligt värde på den säkrade posten redovisas i rapporten över resultat.
Förändringar i verkligt värde på derivat som utsetts och kvalificerar
som kassaflödessäkringar och som effektivt säkrar de underliggande
framtida kassaflödena, redovisas i övrigt totalresultat efter skatt och de
ingår i fonden för verkligt värde i eget kapital. Den ackumulerade vinsten
eller förlusten av ett derivat redovisat i övrigt totalresultat omklassificeras
från eget kapital till rapporten över resultat som en omklassificeringsjustering i samma period som de säkrade prognostiserade kassaflödena
påverkar resultatet.
När ett säkringsinstrument klassificerat som kassaflödessäkring
förfaller eller säljs, avvecklas eller löses in, eller inte längre kvalificerar för
säkringsredovisning, redovisas den ackumulerade vinsten eller förlusten
fortfarande separat i eget kapital tills den prognostiserade transaktionen
inträffar. När transaktionen inträffar, omklassificeras den ackumulerade
vinsten eller förlusten av ett derivat redovisat i övrigt totalresultat från
eget kapital till rapporten över resultat som en omklassificeringsjustering. Men om den prognostiserade transaktionen inte längre förväntas
inträffa, omklassificeras den ackumulerade vinsten eller förlusten
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redovisat i övrigt totalresultat omedelbart från eget kapital till rapporten
över resultat.
Förändringar i verkligt värde på valutaderivat, som är säkringar av
nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet och vilka är effektiva
säkringar, redovisas i övrigt totalresultat efter skatt, och de ingår i eget
kapital i ackumulerade kursdifferenser. Den ineffektiva delen av
säkringen redovisas direkt i resultat. Den ackumulerade vinsten eller
förlusten av ett derivat redovisas i övrigt totalresultat och omklassificeras
från eget kapital till rapporten över resultat som en omklassificeringsjustering vid avyttring eller delavyttring av utlandsverksamheten. Sanitec
hade inga säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter under
2014 eller 2013.
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
När finansiella skulder redovisas första gången, värderas de till verkliga
värden som baserar på vad som erhållits. Därefter värderas dessa
finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Transaktionskostnader ingår i anskaffningsvärdet.
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
omfattar terminslån, rörelsekredit och checkräkningskrediter, säkerställt
räntejusteringslån, lån från kreditinstitut, eventuella finansiella
leasingskulder, övriga räntebärande skulder, leverantörsskulder och
erhållna förskott. Dessa ingår i kortfristiga eller långfristiga skulder
beroende på maturitet.
Räntekostnaderna periodiseras och redovisas huvudsakligen i
rapporten över resultat för varje rapporteringsperiod. Om en tillgång är
en kvalificerade tillgång i enlighet med IAS 23 Låneutgifter är de
låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller
produktion av en kvalificerad tillgång aktiverade i anskaffningsvärdet för
tillgången. Aktiveringen gäller främst materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar, om de uppfyller kvalifikationskriterierna
PENSIONER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR EFTER AVSLUTAD
ANSTÄLLNING
Pensionsplaner
Koncernen har flera pensionsplaner i enlighet med lokala villkor och
praxis där koncernen har verksamhet. Planerna finansieras vanligen
genom betalningar till försäkringsbolag.
Pensionsplanerna klassificeras som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. Bidragen till avgiftsbestämda planerna påverkar
resultatet för den period till vilken de härrör. Koncernen har inga legala
eller informella förpliktelser att betala ytterligare ersättningar om
pensionsfonden inte har tillräckliga tillgångar för att betala ersättningar
till de anställda. En förmånsbestämd pensionsplan är en pensionsplan
som inte är avgiftsbestämd.
De förmånsbestämda förpliktelser beräknas årligen av oberoende
aktuarier med hjälp av ”projected unit credit method”. Den förmånsbestämda skulden eller tillgången som redovisas i rapporten över
finansiell ställning är nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser vid
rapportperiodens slut efter avdrag för det verkliga värdet på förvaltningstillgångar. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs
genom diskontering av beräknade framtida utbetalningar. Den använda
diskonteringsräntan motsvarar räntorna på förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att
betalas, och som har löptider som motsvarar villkor för den relaterade
skulden.
Omvärderingar, som inkluderar aktuariella vinster och förluster,
redovisas direkt i rapporten över finansiell ställning och debiteras eller

krediteras till övrigt totalresultat i den period då de uppstår. Omvärderingar omklassificeras inte till resultatet under efterföljande perioder
För förmånsbestämda planer beräknas kostnaderna med hjälp av
”projected unit credit method”. Enligt denna metod sprids kostnader
redovisade i rapporten över resultat över tjänstgöringsperioden för de
anställda. Kostnader avseende tjänstgöring belastar rapporten över
resultat som ersättningar till anställda, och utgörs av kostnader avseende
tjänstgöring under innevarande period, kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder, vinster och förluster från reduceringar
och icke-rutinmässiga regleringar. Kostnader avseende tjänstgöring
under tidigare perioder redovisas som kostnad den tidigaste av följande
tidpunkter: när planen ändrats eller reducerats eller när koncernen
redovisar relaterade omstruktureringskostnader.
Nettoränta på den förmånsbestämda nettoskulden eller tillgången
är förändringen under perioden i skuld eller tillgång som uppkommer
med tiden. Nettoränteintäkter eller -kostnader redovisas i finansiella
poster i rapporten över resultat.
Andra ersättningar efter avslutad anställning
Vissa koncernföretag har även andra förmånsbestämda planer än
förmånsbestämda pensionsplaner. De förväntade kostnaderna för dessa
förmåner periodiseras över anställningstiden genom att använda
samma redovisningsmetod som används för förmånsbestämda
pensionsplaner.
AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR
Under andra kvartalet 2014 lanserade Sanitec ett aktierelaterat
incitamentsprogram. IFRS 2 tilllämpas vid redovisning av programmet.
Det incitamentsprogram som skall regleras med aktier värderas till
verkligt värde vid tilldelningstidpunkten. De kostnader som uppkommer
från programmet redovisas i rapporten över resultat under intjänandeperioden och i balanserad vinst i eget kapital, netto efter skatt. Sanitec
har redovisat sociala kostnader hänförliga till aktierelaterade programmet som en skuld i rapporten över finansiell ställning i den mån man är
skyldig att betala dessa. Aktierelaterade program och deras intjäningsvillkor är presenterade i not 29.
AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i rapporten över finansiell ställning om
koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd
av en inträffande händelse, och det är sannolikt att ett utflöde av
ekonomiska fördelar kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar
klassificeras som långfristiga eller kortfristiga beroende på tidpunkten för
när det uppskattade utflödet av ekonomiska fördelar inträffar. Om
tidseffekten är väsentlig, upptas avsättningarna till diskonterat belopp.
Avsättningar är relaterade exempelvis till omstruktureringar,
miljöåtaganden, skatterisker, rättsliga förfaranden eller förlustkontrakt.
Avsättningar baseras på tidigare erfarenheter och bästa uppskattningar
tillgängliga vid rapportperiodens slut.
En avsättning för omstruktureringsutgifter redovisas endast när en
detaljerad och fastställd plan har utarbetats och genomförandet av
planen har påbörjats eller anmälan om det tillkännagivits dem som
arrangemanget berör. Det belopp som redovisas som en avsättning är
den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den
befintliga förpliktelsen vid rapportperiodens slut.
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AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT
Skattekostnad för perioden utgörs av aktuell och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas huvudsakligen i rapporten över resultat. Om
inkomstskatten hänför sig till poster som redovisas i övrigt totalresultat
eller direkt i eget kapital, redovisas även inkomstskatten också i övrigt
totalresultat eller direkt i eget kapital. Aktuell skatt på det skattepliktiga
resultatet för perioden fastställs med skattesatser vid rapportperiodens
slut i de länder där koncernen har verksamhet och genererar skattepliktiga intäkter.
Koncernledningen etablerar skatteavsättningar vid behov på
grundval av belopp som sannolikt kan komma att betalas till skattemyndigheterna.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder redovisas på temporära
skillnader mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och
deras redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjutna
skattefordringar och -skulder redovisas på temporära skillnader som
uppkommer på andelar i dotterföretag, med undantag för uppskjutna
skatteskulder där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden
kan styras av koncernen och det är sannolikt att den temporära
skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.
Uppskjutna skatteskulder redovisas dock inte om de härrör från den
första redovisningen av goodwill. Uppskjutna skatteskulder eller
uppskjutna skattefordringar redovisas inte om de härrör från den första
redovisningen av en tillgång eller skuld som, vid tidpunkten för
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat,
och transaktionen inte är ett rörelseförvärv.
Uppskjutna skatter värderas enligt de skattesatser som har beslutats
eller är i praktiken beslutade vid rapportperiodens slut och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller
den uppskjutna skatteskulden regleras.
Beloppet och sannolikheten för utnyttjande av uppskjuten
skattefordran omprövas vid slutet av varje rapportperiod. Uppskjutna
skattefordringar redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att
de temporära skillnaderna eller underskottsavdrag kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattningen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas
endast när företaget har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen,
och den uppskjutna skattefordran och skatteskulden hänför sig till
skatter som debiteras av samma skattemyndighet.
ANVÄNDNING AV UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN I
UPPRÄTTANDET AV KONCERNREDOVISNINGEN
Upprättandet av finansiella rapporter enligt IFRS kräver att företagsledningen gör uppskattningar och antaganden som påverkar redovisade
värden för tillgångar och skulder vid rapportperiodens slut, upplysningar
av ansvarsförbindelser och de redovisade beloppen av intäkter och
kostnader under rapportperioden. Uppskattningarna och antagandena
är baserade på historiska erfarenheter och andra begrundade
antaganden som anses vara rimliga under rådande förhållanden vid
rapportperiodens slut. Utveckling av den allmänna ekonomiska
situationen och marknader där koncernen har verksamhet kan påverka
de faktorer som ligger till grund för uppskattningar och antaganden.
Faktiska resultat kan därför skilja sig avsevärt från dessa uppskattningar.
Väsentliga poster som är föremål för uppskattningar och antaganden omfattar nyttjandeperiod och redovisade värden på immateriella
tillgångar och materiella anläggningstillgångar, värdering av varulager
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och kundfordringar, redovisning och värdering av uppskjuten skatt och
avsättningar för skatt, uppskattningar av beloppen och sannolikheten
för omstruktureringsavsättningar, värdering av derivatinstrument,
tillgångar och förpliktelser avseende ersättningar till anställda och
utfallet av rättsliga förfaranden.
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Sanitec inkluderar i jämförelsestörande poster främst poster för
omstrukturering och strukturella förändringar, såsom förluster och
vinster vid avyttring av verksamheter, kostnader för uppsägning av den
högsta ledningen, kostnader i samband med EUs kartellböter samt
andra kostnader som anses vara av engångskaraktär. Poster för
omstrukturering kan inkludera kostnader från personalminskningar,
nedskrivningar av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar och förändringar i produktionsstrukturen. Dessutom innehåller
jämförelsestörande poster exceptionellt stora vinster eller förluster vid
avyttring av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar.
Om en jämförelsestörande kostnad återförs till exempel på grund av
ändrade förhållanden redovisas återföringen också som en jämförelsestörande post.
Jämförelsestörande poster redovisas i rapporten över resultat i den
intäkts- eller kostnadskategori de enligt sin natur hänför sig till och de
ingår i rörelseresultatet. I sina nyckeltal presenterar Sanitec också
rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster.
RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie beräknas genom att periodens resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare delas med det vägda genomsnittliga
emissionskorrigerade antalet utestående aktier under perioden,
exklusive aktier som förvärvats av koncernen och som är redovisade som
egna aktier.
Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning, justeras det
vägda genomsnittliga emissionskorrigerade antalet utestående aktier
under perioden med effekten av samtliga potentiella aktier som ger
upphov till utspädningseffekt.
EGNA AKTIER
Egna aktier som förvärvats av bolaget och till dem hänförliga kostnader
redovisas som avdrag av eget kapital. Vinst eller förlust vid överlåtande
av egna aktier redovisas i fonden för inbetalt fritt eget kapital netto efter
skatt.
UTDELNINGAR
Dividendutdelning eller andra utdelningar från eget kapital föreslås av
styrelsen och redovisas inte i bokslutet innan de har godkänts av
aktieägarna på bolagsstämman.
REVISION
Delårsrapporterna är oreviderade. Bolagets revisorer har dock utfört en
översiktlig granskning av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2014.
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Not 2 Kritiska redovisningsmässiga
uppskattningar och bedömningar
Nedan anges områden som kräver betydande bedömningar och
uppskattningar som kan påverka redovisat resultat och finansiella
ställning.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR OCH MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Nyttjandeperioder för immateriella tillgångar och materiella
anläggningstillgångar är baserade på ledningens bästa uppskattning av
den period som tillgången förväntas vara tillgänglig för användning av
Sanitec. Den faktiska livslängden kan dock skilja sig från den förväntade
nyttjandeperioden, vilket resulterar i justering av årliga avskrivningar av
tillgången eller redovisning av nedskrivning.
VARULAGER OCH KUNDFORDRINGAR
Värdering av varulager och kundfordringar omfattar vissa uppskattningar
från ledningen. Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade
försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag för
uppskattade kostnader för färdigställande och uppskattade kostnader
som är nödvändiga för att åstadkomma en försäljning.
Nettoförsäljningsvärdet används vid omprövning av återvinningsvärdet
för varulager för att undvika att varulager bär ett värde utöver belopp
som förväntas inflyta vid försäljning eller användning. Om ledningen
bedömer att redovisat värde för en kundfordran överstiger dess verkliga
värde, redovisas en nedskrivning av kundfrodran. Till exempel
betalningsanmärkningar eller försenade betalningar kan betraktas som
indikationer på nedskrivning av fordran.
UPPSKJUTEN SKATT OCH SKATTEAVSÄTTNINGAR
Redovisning och värdering av uppskjutna skatteskulder och -fordringar
inkluderar ledningens uppskattningar, särskilt angående uppskjutna
skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag i koncernföretag eller
till andra temporära skillnader. Uppskjutna skattefordringar redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag i den mån det
är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas mot vilka
underskottsavdrag och avdragsgilla temporära skillnaderna kan
utnyttjas. Redovisningen innefattar därför uppskattningar när det gäller
framtida ekonomiska resultat av ett särskilt koncernföretag eller en
skattegrupp i vilken uppskjuten skattefordran har redovisats. Dessutom
kan strukturella förändringar inom koncernen och förändringar i
skattelagstifningen i de jurisdiktioner där koncernen driver verksamhet
påverka ledningens bedömningar.
Koncernen gör även avsättningar för inkomst- eller andra skatter.
Skatteavsättningar baseras på uppskattningar och antaganden när, trots
ledningens övertygelse att de skattepositioner som deklarerats är
försvarbara, är det troligt att vissa skattepositioner kommer att
ifrågasättas och kanske inte helt upprätthålls efter granskning av
skattemyndigheterna. Dessutom har koncernen pågående
skatterevisioner i vissa jurisdiktioner. Om det slutliga resultatet av dessa
ärenden skiljer sig från de belopp som ursprungligen redovisats, kan
skillnader påverka skattekostnaden under den period då dessa
fastställanden görs.

Alla skatteskulder och -fordringar granskas vid rapportperiodens slut och
förändringar redovisas i rapporten över resultat.
AVSÄTTNINGAR FÖR OMSTRUKTURERING OCH ÖVRIGA
AVSÄTTNINGAR
Koncernen gör avsättningar för beräknade framtida kostnader relaterade
till omstruktureringsprogram. Avsättning för omstrukturering bygger på
ledningens bästa bedömning. Förändringar i uppskattningar av
tidpunkten eller kostnader som förväntas uppkomma kan bli
nödvändiga när omstruktureringsprogrammet genomförs.
Dessutom kan förändringar i miljölagstiftningen i de jurisdiktioner
där koncernen driver verksamhet påverka ledningens bedömningar av
uppskattningar av miljöavsättningar.
VERKLIGT VÄRDE AV DERIVAT
Sanitec redovisar derivatinstrument till verkligt värde. Verkliga värden för
derivat bestäms med hjälp av marknadspriser och allmänt tillgängliga
värderingsmodeller. Uppgifter och antaganden i värderingsmodeller
bygger på verifierbara marknadspriser. Koncernen använder
uppskattningar för att välja en lämplig värderingsmetod och
antaganden som baseras på befintlig marknadspraxis och
omständigheter. Förändringar i dessa antaganden kan leda till att
koncernen redovisar nedskrivningar och förluster under kommande
perioder. Dessutom kräver beslutet om att använda derivatinstrument
för att säkra koncernens finansiella ställning eller framtida kassaflöden
omfattande bedömning och uppskattning från ledningen.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Bestämningen av förmånsbestämda förpliktelser och kostnader för
förmånsbestämda planer är beroende av valet av vissa antaganden som
görs när beloppen räknas fram. Dessa antaganden omfattar bland annat
diskonteringsränta och den årliga ökningstakten av framtida
ersättningsnivåer. Förändringar i antaganden kan avsevärt påverka
förmånsbestämda förpliktelser och framtida ersättningar till anställda.
Eftersom förmånsbestämda förpliktelser täcker en lång tid i framtiden är
osäkerhet i de använda antaganden som inneboende.
RÄTTSLIGA PROCESSER
Koncernen har pågående eller hotande rättsliga processer som täcker
ett brett spektrum av frågor i flera jurisdiktioner. Avsättningar redovisas
för pågående rättstvister när det fastställs att ett oförmånligt utfall är
sannolikt och mängden av förlust kan rimligen uppskattas. På grund av
den inneboende osäkerheten i rättstvister, kan det slutliga utfallet eller
den faktiska kostnaden för reglering väsentligt avvika från
uppskattningarna.
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Not 3 Upplysningar gällande aktien
AKTIER OCH RÖSTRÄTTER
Sanitec Abps betalda och registrerade aktiekapital den 31 december
2014 var 2,8 miljoner euro (2,8 miljoner euro) och antalet emitterade och
registrerade aktier uppgick till 100 000 000 (100 000 000) aktier. Antalet
emitterade aktier ökade från 1 000 000 till 100 000 000 aktier den 22
november 2013 genom emission av 99 000 000 nya aktier utan vederlag.
Vid slutet av 2014 hade Sanitec Abp 190 000 egna aktier, och antalet
aktier exklusive egna aktier var 99 810 000 aktier.
Bolaget har en aktieserie. Varje aktie som företaget inte håller i sig
berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktien har inget nominellt värde.
Det bokföringsmässiga motvärdet för varje registrerad aktie är 0,03 euro.
Sanitecs aktier är registrerade i värdeandelssystemet antingen i
Euroclear Finland Ab eller Euroclear Sweden AB. En aktieägare kan äga
aktier direkt eller genom förvaltningsregister.
AKTIEHANDEL
Sanitecs aktier noterades på NASDAQ Stockholm den 10 december
2013. Aktiens handelsvaluta är den svenska kronan (SEK). Den 31
december 2014 uppgick marknadsvärdet av bolagets registrerade aktier
till 1 028,1 miljoner euro / 9 656,6 miljoner SEK (761,9 miljoner euro /
6 750,0 miljoner SEK). Under 2014 omsattes ca 141,3 miljoner (19,7
miljoner) av bolagets aktier, dvs ca 141,4 % (19,7 %) av det
genomsnittliga antalet registrerade aktier. Det lägsta priset för en aktie
uppgick till 6,68 euro / 62,75 SEK (7,00 euro / 62,00 SEK) och det högsta
priset 10,35 euro / 97,25 SEK (7,62 euro / 67,50 SEK). Handelsvolym vägda
medelkursen för de omsatta aktierna under perioden uppgick till 9,36
euro / 85,14 SEK (7,41 euro / 64,10 SEK). Aktiens slutkurs den 31
december 2014 var 10,30 euro / 96,75 SEK (7,62 euro / 67,50 SEK). Det
emissionsjusterade egna kapitalet per aktie hänförligt till
moderföretagets aktieägare uppgick till 0,46 euro (0,44 euro) per aktie.
Aktiekurserna har konverterats till euro med periodens slutkurs, med
undantag för det volymvägda genomsnittspriset, som har konverterats
till euro enligt periodens medelkurs.
ANMÄLNINGAR ENLIGT 9 KAPITELET 5 § I
VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN
Morgan Stanley meddelade Sanitec Abp den 12 februari 2015 att dess
indirekta aktieinnehav i Sanitec har sjunkit under gränsen 5,0 % av
Sanitecs aktier och röster den 10 februari 2015.
Sanitec mottog den 10 februari 2015 i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Sofia IV S.à
r.l. Enligt anmälan minskar Sofia IV S.à r.l:s ägande i Sanitec till noll den 10
februari 2015 enligt fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet.
Sanitec mottog den 9 februari 2015 i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Zeres
Capital AB. Enligt anmälan minskar Zeres Capital AB:s ägande i Sanitec
via Zeres Public Market Fund till noll enligt redovisandet av likviden för
genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet den 10 februari
2015.
Sanitec mottog den 9 februari 2015 i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Geberit.
Enligt anmälan har verkställandet av genomförandet av det offentliga
uppköpserbjudandet inletts och redovisningen av likvid kommer att ske
omkring den 10 februari 2015. När likviden för genomförandet av
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Erbjudandet är redovisad och äganderätten till de inlämnade aktierna
har övergått till Geberit Investment Oy, är Geberit Investment Oys
direkta ägande och Geberit AGs indirekta ägande enligt anmälan
99 080 684 aktier, vilket motsvarar ungefär 99,08 % av alla aktier och
röster i Sanitec (medräknat de 139 198 egna aktier som innehas av
Sanitec).
Den 3 februari 2015 meddelade Geberit AG att sitt offentliga
uppköpserbjudande verkställs genom Geberit Investment Oy, ett
indirekt helägt dotterbolag av Geberit. Enligt anmälan, när likviden för
genomförandet av erbjudandet är redovisad och äganderätten till de
inlämnade aktierna har övergått till Geberit Investment Oy, skulle
Geberit Investment Oy:s direkta ägande och Geberits indirekta ägande
vara 99 080 684 aktier, som motsvarar ungefär 99,08 % av alla aktier och
röster i Sanitec (medräknat de 190 000 egna aktier som innehas av
Sanitec).
Morgan Stanley meddelade Sanitec Abp att det hade den 26 januari
2015 förvarvat och uppnått ett indirekt aktieinnehav innebärande att
aktieägandet överrskridit gränsen 5,0 % av bolagets aktier och röster.
Enligt anmälan ägde Morgan Stanley 5 101 418 aktier indirekt,
motsvarande cirka 5,10 % av aktierna och rösterna i Sanitec Abp.
Den 15 januari 2015 mottog Sanitec Abp i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Geberit
AG. Enligt anmälan, ifall offentliga uppköpserbjudandet fullföljs, skulle
Geberit AG:s ägande på basis av de mottagna godkännandena tills 14
januari 2015 (inkluderat aktierna representerade av de oåterkalleliga
åtagandena givna av Sofia IV S.à r.l. och Zeres Public Market Fund) vara
62 636 325 aktier, som motsvarar ungefär 62,64 % av alla aktier och röster
i Sanitec Abp (medräknat de 190 000 egna aktier som innehas av Sanitec
Abp). Fullföljandet av uppköpserbjudandet är villkorat till uppfyllelse
eller frånfall av Geberit AG av vissa villkor för fullföljandet.
Den 5 januari 2015 mottog Sanitec Abp i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Geberit
AG. Enligt anmälan, ifall offentliga uppköpserbjudandet fullföljs, skulle
Geberit AG:s ägande på basis av de mottagna godkännandena tills 2
januari 2015 (inkluderat aktierna representerade av de oåterkalleliga
åtagandena givna av Sofia IV S.à r.l. och Zeres Public Market Fund) vara
81 201 963 aktier, som motsvarar ungefär 81,20 % av alla aktier och röster
i Sanitec Abp (medräknat de 190 000 egna aktier som innehas av Sanitec
Abp).
Den 23 december 2014 offentliggjorde Geberit AG att den hade
förlängt acceptperioden av sitt offentliga uppköpserbjudande till och
med den 2 februari 2015. Sanitec Abp hade den 23 december 2014, i
enlighet med finska värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5, mottagit
en anmälan från Geberit AG. Enligt anmälan, ifall offentliga
uppköpserbjudandet fullföljs, skulle Geberit AG:s ägande på basis av de
mottagna godkännandena tills 22 december 2014 (inkluderat aktierna
representerade av de oåterkalleliga åtagandena givna av Sofia IV S.à r.l.
och Zeres Public Market Fund) öka till 96 377 585 aktier, som motsvarar
96,38 % av alla aktier och röster i Sanitec Abp (medräknat de 190 000
egna aktier som innehas av Sanitec Abp). Fullföljandet av
uppköpserbjudandet är villkorat till uppfyllelse eller frånfall av Geberit
AG av vissa villkor för fullföljandet, såsom nödvändiga
konkurrensgodkännanden.
Den 14 oktober 2014 offentliggjorde Sanitec Abp att Geberit AG
hade beslutat att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende
samtliga aktier i Sanitec Abp. Sanitec Abp hade i enlighet med finska
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värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 mottagit en anmälan från
Geberit AG. Enligt anmälan hade aktieägarna i Sanitec Abp Sofia IV S.à r.l.
och Zeres Public Market Fund ingått oåterkalleliga åtaganden att
godkänna det offentliga uppköpserbjudandet, villkorat av sedvanliga
villkor. Åtagandena skulle förfalla för det fall någon annan, innan
erbjudandet förklarats ovillkorat, lämnar ett erbjudande om att förvärva
samtliga aktier i Sanitec Abp som överstiger värdet per aktie enligt
erbjudandet med minst 8,0 %, förutsatt att Geberit AG inte reviderar sitt
erbjudande till åtminstone samma nivå som det konkurrerande
erbjudandet.
Enligt anmälan omfattade åtagandena av Zeres Public Market Fund
och Sofia IV S.à r.l. sammanlagt 25 500 000 aktier, motsvarande 25,5 % av
aktierna och rösterna i Sanitec Abp. Enligt de oåterkalleliga åtagandena
kommer, om Geberit AGs offentliga uppköpserbjudande fullföljs, Geberit
AGs ägande i Sanitec Abp efter redovisning av likvid att öka till 25 500
000 aktier, motsvarande 25,5 % av aktierna och rösterna.
Acceptperioden för det offentliga uppköpserbjudandet startade
den 17 november 2014 och avslutade den 22 december 2014.
Redovisning av likvid beräknades ske den 29 december 2014. Geberit
förbehöll sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga
tidpunkten för redovisning av likvid. Erbjudandet kan komma att
fullföljas av Geberit AG självt eller genom ett av Geberit AG, direkt eller
indirekt, helägt dotterföretag. Fullföljandet av erbjudandet är villkorligt
till att vissa villkor för fullföljande är uppfyllda eller frånfallna av Geberit
AG.
Den 14 oktober 2014 mottog Sanitec Abp i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en anmälan från Sofia IV S.à
r.l., som är slutligen kontrollerat av EQT IV Limited. Enligt anmälan hade
Sofia IV S.à r.l., den 13 oktober 2014, ingått ett oåterkalleligt åtagande
med Geberit AG, enligt vilket Sofia IV S.à r.l. åtog sig att, med förbehåll för
vissa villkor, överlåta samtliga sina aktier i Sanitec Abp till Geberit AG i
offentliga erbjudandet. Avtalet skulle gälla fram till det tidigare av att (i)
det offentliga erbjudandet förklaras ovillkorat av Geberit AG och
redovisning av likvid skett, (ii) Geberit AG återkallar erbjudandet, och (iii)
Sofia IV S.à r.ls åtaganden enligt avtalet förfaller. Enligt anmälan innehade
Sofia IV S.à r.l. 20 000 000 aktier direkt, motsvarande 20,0 % av aktierna
och rösterna i Sanitec Abp. Enligt det oåterkalleliga åtagandet kommer,
om Geberit AG:s offentliga uppköpserbjudande fullföljs, Sofia IV S.à r.l.s
ägande i Sanitec Abp att minska till noll.
Den 14 oktober 2014 mottog Sanitec Abp i enlighet med den finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en anmälan från Zeres Capital
AB. Enligt anmälan hade Zeres Capital AB, avseende det offentliga
uppköpserbjudandet, den 13 oktober 2014 undertecknat ett
oåterkalleligt åtagande att, med förbehåll för vissa villkor, sälja sina
samtliga aktier i Sanitec Abp till Geberit AG. Enligt anmälan innehade
Zeres Public Market Fund 5 500 000 aktier, motsvarande 5,5 % av aktierna
och rösterna i Sanitec Abp. Zeres Public Market Fund är en svensk
specialfond som förvaltas av Zeres Capital AB. Enligt det oåterkalleliga
åtagandet, om Geberit AG:s offentliga uppköpserbjudande fullföljs,
kommer Zeres Capital AB:s ägande genom Zeres Public Market Fund i
Sanitec Abp att minska till noll.
BlackRock, Inc. meddelade att den hade sålt den 14 juli 2014 ett
indirekt aktieinnehav i Sanitec innebärande att aktieägandet hade
underskridit gränsen 5,0 % av bolagets aktier och röster. Enligt anmälan
ägde BlackRock Inc. 4 457 335 aktier indirekt, motsvarande 4,46 % av
aktierna och rösterna i Sanitec Abp.

Sofia IV S.à r.l., indirekt ägt av EQT IV, meddelade den 23 maj 2014 Sanitec
Oyj att det hade den 23 maj 2014 sålt ett direkt aktieinnehav
innebärande att aktieägandet hade underskridit gränserna 30,0 % och
25,0 % av bolagets aktier och röster. Enligt anmälan ägde Sofia IV S.à r.l.
20 000 000 aktier, motsvarande 20,0 % av aktierna och rösterna i Sanitec
Abp, efter försäljningen.
BlackRock Inc. meddelade att det hade den 14 april 2014 förvärvat
och uppnått ett indirekt aktieinnehav som överstiger 5,0 % av bolagets
aktier. Enligt anmälan, ägde BlackRock Inc. därefter 5 112 190 aktier eller
5,11 % av Sanitec Abps total aktiekapital och röster.
UTDELNINGS- OCH DISTRIBUTIONSPOLICY
Sanitecs styrelse har antagit en utdelnings- och distributionspolicy som
innebär att styrelsen avser att föreslå ordinarie bolagsstämman att cirka
50 % av Sanitecs reviderade resultat för perioden ska delas ut eller på
annat sätt distribueras över en konjunkturcykel. I samband med förslag
om utdelning eller utbetalning ska styrelsen ta hänsyn till Sanitecs
kapitalstruktur, likviditet och andra tillämpliga restriktioner som följer av
lag eller avtal. Vidare skall förslaget beakta faktorer som Sanitecs
finansiella mål, investeringsbehov och utvecklingsmöjligheter.
BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN
I enlighet med det bemyndigande som gavs vid ordinarie
bolagsstämman av Sanitec Abp, beslutade Sanitecs styrelse att förvärva
egna aktier. Syftet för förvärvet av egna aktier var att säkerställa att
bolaget kan fullgöra sina skyldigheter enligt Sanitecs aktierelaterade
incitamentsprogram 2014, samt att leverera aktier till deltagare i
incitamentsprogrammet. Totalt 190 000 aktier i Sanitec förvärvades i
augusti 2014, med en total köpeskilling om 1,6 miljoner euro.
Efter förvärvet av egna aktier har styrelsen bemyndigande att
förvärva ytterligare 150 000 aktier i Sanitec och överlåta egna aktier
enligt aktierelaterad incitamentsprogram. Sanitecs styrelse har inga
andra bemyndiganden.
Den 3 februari 2015 beslutade Sanitecs styrelse att upplösa det
aktierelaterade incitamentsprogrammet 2014 samt att överföra 50 802
egna aktier, som är i bolagets besittning, till deltagarna i programmet.
Överförandet skedde genom en riktad aktieemission utan vederlag i
enlighet med bemyndigandet som styrelsen har. Överförandet av de
egna aktierna var genomfört den 4 februari 2015.
Efter genomföring av överförandet innehar Sanitec sammanlagt
139 198 egna aktier.
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ANTAL AKTIER
2014
Antal aktier 1 januari

2013

100 000 000

1 000 000

—

99 000 000

-190 000

—

99 810 000

100 000 000

Emission utan vederlag
Förvärv av egna aktier
Antal aktier 31 december

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS ÄGARE
PER AKTIE

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare, miljoner euro
Emissionkorrigerat antal aktier
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare per aktie, euro

Antal aktier, medeltal,
emissionkorrigerat, 31 december

99 931 466

100 000 000

Antal aktier, medeltal, efter
utspädning, 31 december

99 941 769

100 000 000

2014

2013

46,3

44,2

99 810 000

100 000 000

0,46

0,44

UTDELNING OCK ÖVRIGA UTBETALNINGAR AV EGET KAPITAL

Utdelning / utbetalning per aktie

2014
—

2013
0,22

Styrelsen förslår att ingen vinstutdelning eller utbetalning från fonden
för inbetalt fritt eget kapital skall utbetalas från räkenskapsperioden
2014.
De största aktieägarna 31 december 2014
Aktieägare

Aktieägare
registerad i

Registreringstyp

Antal aktier

% av aktier
och röster

1

Sofia IV S.à r.l.

Finland

DIR

20 000 000

20,00 %

2

Zeres Public Market Fund

Sverige

NOM

5 000 000

5,00 %

3

Goldman Sachs International Ltd, W8IMY

Sverige

NOM

5 249 417

5,25 %

4

Morgan Stanley & Co Int.l Plc, W-8BEN

Sverige

NOM

4 226 045

4,23 %

5

Goldman Sachs & CO, W9

Sverige

NOM

4 178 292

4,18 %

6

UBS AG LDN Branch A/C CLIENT, IPB

Sverige

NOM

3 378 309

3,38 %

7

Citigroup Global Markets

Sverige

NOM

3 197 006

3,20 %

8

BNY Mellon SA/NV (former BNY), W8IMY

Sverige

NOM

2 918 196

2,92 %

9

Morgan Stanley and CO LLC, W9

Sverige

NOM

2 711 946

2,71 %

10

Societe General Paris

Sverige

NOM

2 308 649

2,31 %

11

JPM Chase NA

Sverige

NOM

2 245 705

2,25 %

12

Citibank NA New York

Sverige

NOM

2 068 357

2,07 %

13

SEB

Sverige

DIR

1 855 636

1,86 %

14

J P Morgan Clearing Corp, W9

Sverige

NOM

1 852 760

1,85 %

15

SEB Nordenfond

Sverige

NOM

1 800 610

1,80 %

16

Credit Suisse Securities (USA)

Sverige

NOM

1 642 654

1,64 %

17

Barclays CAP SEC Cayman Client

Sverige

NOM

1 600 000

1,60 %

18

MSIL IPB Client Account

Sverige

NOM

1 579 436

1,58 %

19

Caceis France treaty account

Sverige

NOM

1 261 500

1,26 %

20

Citigroup Global Markets

Sverige

NOM

1 237 378

1,24 %

21

Deutsche Bank AG LDN-Prime Broker, Age Full Tax

Sverige

NOM

1 202 436

1,20 %

22

Credit Suisse Sec. Europe LTD

Sverige

NOM

1 195 643

1,20 %

23

Credit Industriel et Commercial

Sverige

NOM

1 111 815

1,11 %

24

LUX-Non-resident/Domestic Rates

Sverige

NOM

973 180

0,97 %

HSBC Bank PLC A/C IB Main A/C, W-8BEN

Sverige

NOM

25

Totalt
Övriga aktieägare
Totalt
Egna aktier
Totalt utan egna aktier

954 090

0,95 %

75 749 060

75,75 %

24 250 940

24,25 %

100 000 000

100,00 %

-190 000
99 810 000

Listan över de största aktieägarna är en kombination av aktieägare som äger aktier antingen genom Euroclear Finland eller Euroclear Sweden. En
aktieägare kan äga aktier direkt (DIR) eller genom förvaltningregister (NOM).
Eftersom Sanitecs aktieägare kan äga aktier antingen genom Euroclear Finland eller Euroclear Sweden, är det inte möjligt att presentera
fördelningen av aktieinnehavet enligt sektorindelning eller fördelningen av aktieinnehavet enligt storleksklass som krävs av den finska
finansministeriets förordning 1020/2012.
Total antal av aktieägarna var 980 (2 319) vid rapportperiodens slut.
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Note 4 Segmentinformation

Not 6 Material och tjänster

Sanitec har ett rapporteringssegment. Nedan ges upplysningar per
företag.
1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

Centraleuropa

215,9

217,9

Nordeuropa 1)

175,0

178,2

Sydeuropa

113,4

117,7

Östeuropa

107,6

113,9

55,8

51,6

Nettoomsättning per destination
per geografisk region

Storbritannien och Irland
Övriga världen
Totalt
1)

21,7

22,5

689,4

701,8

38,1

40,0

inkluderar försäljning i Finland

Huvudsakliga länder i Sanitecs geografiska regioner:
Centraleuropa: Tyskland, Belgien, Nederländerna
Nordeuropa: Finland, Sverige, Danmark, Norge
Sydeuropa: Frankrike, Italien
Östeuropa: Polen, Ukraina, Ryssland

1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

Inköp under perioden

-262,7

-261,5

Förändring i varulager

-3,1

-1,5

13,7

-5,6

Material och tjänster
Material och förnödenheter

Förändring i produkter i arbete och
färdiga varor
Externa tjänster
Totalt

Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner

Bathroom Ceramics

521,3

532,1

Ceramics Complementary Products

168,1

169,7

Totalt

689,4

701,8

-43,4
-312,0

Not 7 Ersättningar till anställda

Löner och arvoden

Nettoomsättning per produktområde

-42,3
-294,4

1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

-154,7

-157,6

-8,8

-10,6

Förmånsbestämda planer

-0,4

-0,6

Övriga personalkostnader

-36,4

-39,2

-200,3

-208,1

Totalt

Upplysningar gällande förmånsbestämda planer är specificerade i
not 22.
Nettoränteintäkter eller -kostnader av förmånsbestämda planer
redovisas i finansiella poster i rapporten över resultat

Materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar per
geografisk region

Aktierelaterade ersättningar är specificerade i not 29.

Centraleuropa

36,3

35,4

Nordeuropa 1)

42,0

45,4

Sydeuropa

29,6

28,6

Antal anställda i medeltal per
geografisk region

Östeuropa

55,1

69,3

Centraleuropa

1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

1 110

1 113

Storbritannien och Irland

0,3

0,2

Nordeuropa

741

781

Övriga världen

0,0

0,0

Sydeuropa

1 378

1 415

163,3

178,9

Östeuropa

2 779

3 032

17,4

16,5

149

154

20

21

Totalt

6 176

6 516

Antal anställda vid periodens slut

6 149

6 211

241

243

Totalt
1)

inkluderar Finland

Nettoförsäljning om ungefär 103 miljoner euro (102 miljoner euro)
härrör från en enstaka extern kund.

Not 5 Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter
Vinst från avyttring av materiella
anläggningstillgångar

Storbritannien och Irland
Övriga världen

Antal anställda i Finland vid
periodens slut

1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

0,1

0,1

Försäljning av skrot

0,5

0,3

Hyresintäkter

1,0

1,0

Erhållna bidrag

0,3

0,2

Övriga intäkter

1,8

10,1

Totalt

3,6

11,7

Övriga intäkter i 2013 innehåller 7,1 miljoner euro som följd av ett
reducerad EU bötesbelopp, som ursprungligen ålagts Sanitec under 2010.
SANITEC ABP 2014
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Not 8 Övriga rörelsekostnader
Jämförelsestörande poster

1 januari 31 december
2013

—

-2,9

1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

Kostander för försäljning och
marknadsföring

Avyttrade verksamheter

—

-0,6

-20,5

-19,9

Omstruktureringskostnader

—

-8,8

Hyreskostnader

-14,6

-14,2

—

5,8

Resekostnader

-8,4

-8,5

Konkurrensbot och relaterade advokatarvoden

IT kostnader

-6,9

-7,5

Totalt

—

-6,5

—

7,3

Övriga rörelsekostnader

Övriga jämförelsestörande kostnader

Agentkommissioner

-6,8

-6,8

Övriga provisioner och avgifter

-6,6

-5,7

Jämförelsestörande poster i rapport över resultat

Nettokreditförluster

-0,7

-0,7

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelsekostnader

-32,3

-35,2

Material och tjänster

—

-2,8

Totalt

-96,8

-98,5

Ersättningar till anställda

—

-8,2

Upplysningar gällande kreditförluster är specificerad i not 14.
Revisionsarvoden
Revision

-0,9

-0,8

Arvode för skattekonsultation

-0,2

-0,4

Offentliga utlåtanden

0,0

0,0

Övriga arvoden
Totalt

0,0

-0,3

-1,2

-1,5

Övriga rörelsekostnader

—

-2,2

Avskrivningar och nedskrivningar

—

-0,5

Totalt

—

-6,5

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar

Koncernens huvudansvarig revisor var KPMG Finland och andra
medlemsföretag i KPMGs nätverk.
Det största delen av övriga arvoden år 2013 består av tjänster som
tillhandahållits i samband med Sanitecs notering på NASDAQ
Stockholm.
Forskning- och
utvecklingskostnader, totalt
Procent av nettoomsättning, %

-10,4

-9,6

1,5

1,4

Direkta forsknings-och utvecklingskostnader uppgick under 2014 till -5,4
miljoner euro (-4,5). Utöver de direkta forsknings- och utvecklingskostnaderna, som är kostnader under forsknings- och utvecklingsfas av nya
produkter, har Sanitec också kostnader för produktförbättringar. De
totala forsknings- och utvecklingskostnaderna innefattar kostnader för
produktutveckling i alla faser under produktens livscykel.
Jämförelsestörande poster
Sanitec inkluderar i jämförelsestörande poster främst poster för
omstrukturering och strukturella förändringar, såsom förluster och
vinster vid avyttring av verksamheter, kostnader för uppsägning av den
högsta ledningen, kostnader i samband med EU:s kartellböter samt
andra kostnader som anses vara av engångskaraktär, liksom kostnader
gällande notering på NASDAQ Stockholm.
Jämförelsestörande poster redovisas i rapporten över resultat i den
intäkts- eller kostnadskategori de enligt sin natur hänför sig och de ingår
i rörelseresultatet.
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Immateriella rättigheter

1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

-0,3

-1,6

Övriga immateriella tillgångar

-1,8

-0,6

Byggnader och konstruktioner

-3,9

-4,3

-20,3

-21,6

-0,2

-0,2

-26,4

-28,3

Immateriella rättigheter

—

-0,1

Övriga immateriella tillgångar

—

-0,4

Immateriella tillgångar under
uppförande

—

-0,2

Maskiner och inventarier
Övriga materiella
anläggningstillgångar
Totalt
Nedskrivningar och återföringar
av nedskrivningar, netto

Mark
Byggnader och konstruktioner

—

0,8

-0,1

-0,3

Maskiner och inventarier

1,9

-0,4

Totalt

1,8

-0,5

-24,6

-28,9

Totalt avskrivningar och
nedskrivningar
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Not 10 Finasiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter

1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

Ränteintäkter från

1 januari 31 december
2014

1 januari 31 december
2013

Nettoomsättning

1,6

-0,4

Material och tjänster

-1,9

-0,5

Övriga rörelsekostnader

-0,3

0,0

Totalt

-0,6

-0,9

Valutakursdifferenser redovisade
i rörelseresultatet

Lånefordringar och kundfordringar

0,4

0,3

Derivat avseende säkringsredovisning

1,0

1,3

Icke-monetära poster

2,3

2,1

Nettoomsättning

-0,4

0,2

Totalt ränteintäkter

3,7

3,7

Material och tjänster

-0,6

0,5

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,0

Övriga rörelsekostnader

Totalt övriga finansiella intäkter

0,0

0,0

Totalt

Totalt

3,7

3,7

0,0

0,0

-1,0

0,7

-0,3

-0,1

Derivat redovisade i övrigt totalresultat

Finansiella kostnader

Verkligt värde av valutaderivat i
övrigt totalresultat

Räntekostnader från
Finansiella skulder som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde

-7,9

-11,6

Övriga skulder

0,0

-0,1

Derivat avseende säkringsredovisning

-0,8

-0,9

Icke-monetära poster

-3,6

-5,0

-12,3

-17,5

-0,2

—

Finansiella skulder som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde

-12,2

-1,1

Bankkostnader och övriga finansiella kostnader

-0,6

-1,0

Totalt övriga finansiella kostnader

-13,0

-2,1

Totalt

-25,3

-19,6

Totalt räntekostnader

Derivat redovisade i resultatet

Sanitec använder valutaderivat som instrument för kassaflödessäkring
och säkring av verkligt värde. Räntekomponent av valutaderivat
redovisas som ränteintäkter och -kostnader.

Not 11 Inkomstskatt

Övriga finansiella kostnader från
Nedskrivingar av lånefordringar

-3,9

-2,5

Lånefordringar

0,0

-1,6

Derivat

-0,1

0,2

Övriga kursdifferenser

0,0

0,0

-4,0

-3,8

Totalt

-25,6

1 januari 31 december
2013

Aktuell skatt för perioden

-6,9

-9,6

-1,7

0,7

Övriga direkta skatter

-0,5

-0,2

Förändring i uppskjutna skatter

1,5

3,4

-7,7

-5,7

1,6

0,1

Inkomstskatter som redovisats i
övrigt totalresultat
Uppskjutna skatter
Omvärdering av förmånsbestämda
planer
Kassaflödessäkring
Totalt

Totala finansiella intäkter och
kostnader

1 januari 31 december
2014

Justeringar av aktuell skatt för
tidigare perioder

Totalt

Valutakursdifferenser, netto
Finansiella skulder som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde

Inkomstskatter redovisade i
resultat

0,1

0,0

1,7

0,1

-0,1

—

-19,8

Övriga finansiella kostnader från finansiella skulder som redovisas till
upplupet anskaffningsvärde innefattar 10,6 miljoner euro finansiella
kostnader av engångskaraktär för refinansiering i juni 2014. Av dessa
10,6 miljoner euro var 7,8 miljoner euro kostnadsföring av aktiverade
finansiella kostnader.

Inkomstskatter som redovisats i
eget kapital
Uppskjutna skatter
Aktierelaterade ersättningar

Ränteintäkter och -kostnader från förmånsbestämda planer
presenteras i not 22.
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Koncernens underskottsavdrag var 347,5 miljoner euro per den 31
december 2014 (450,6 miljoner euro). Av det totala beloppet kunde
181,4 miljoner euro (209,5 miljoner euro) hänföras till de finska företagen
Sanitec Europe Oy och Sanitec Abp. Inkomstskatteavdrag på 78,7
miljoner euro kommer att löpa ut 2015, 36,7 miljoner euro 2016, 18,3
miljoner euro 2017, 1,4 miljoner euro i 2018 och 91,4 miljoner euro efter
2018 medan 121,0 miljoner inte har någon förfallodag.
Koncernen har redovisat uppskjutna skattefordringar för sina
underskottsavdrag och temporära skillnader i den utsträckning det är
sannolikt att de kan avräknas mot överskott vid framtida beskattningen.
Fastställandet baserades på vad som är sannolikt i varje skattejurisdiktion.
Per den 31 december 2014 bestod balanserade vinstmedel i
dotterföretag huvudsakligen från länder inom Europeiska unionen,
Schweiz och Norge. Eftersom Sanitec kan återföra sådana balanserade
vinstmedel skattefritt redovisas ingen uppskjuten skatteskuld på
balanserad vinstmedel i dotterföretag.
31 december
2014

31 december
2013

Uppskjuten skattefordran

28,3

26,2

Fordringar för aktuell skatt

Skattefordringar och -skulder

10,7

9,5

Uppskjuten skatteskuld

4,7

5,8

Avsättningar för skatter

4,0

4,5

Skulder för aktuell skatt

10,8

8,1

Avstämning av inkomstskatter beräknat med gällande skattesats och periodens skattekostnad
2014

2013

53,3

48,2

-10,7

-11,8

Effekt av annan skattesats av
utländska dotterföretag

-0,8

1,1

Justeringar av aktuell skatt för
tidigare perioder

-1,7

0,7

Övriga direkta skatter

-0,5

-0,2

Tidigare oredovisat uppskjuten
skattefordran

7,4

12,4

Återföring av uppskjutna skatter
redovisats i tidigare perioder

0,2

-0,1

Förändring av uppskjutna skatter
pga ändrad skattesats eller
skattelagar

0,1

0,5

Utnyttjande av underskottsavdrag,
av vilken ingen uppskjuten
skattefordran har redovisats

4,8

2,2

Periodens förlust, av vilken ingen
uppskjuten skattefordran har
redovisats

-8,5

-6,2

Resultat före skatt
Skatter med moderföretagets
skattesats 1)

Icke beskattningsbara intäkter

5,7

16,7

Ej-avdragsgilla kostnader

-3,7

-21,0

2,9

6,1

Totala inkomstskatter redovisats i periodens resultat

-7,7

-5,7

Effektiv skattesats, %

14,5

11,9

1)

Uppskjuten skattefordran
1 januari 2013

Materiella
Underskotts- anläggningsavdrag
tillgångar
17,7

3,4

Förmånsbestämda
planer
1,4

Avsättningar

Övriga
temporära
skillnader

Totalt

1,2

1,5

25,2

Redovisade i resultat

1,6

-0,6

0,3

-0,5

0,8

1,6

Kursdifferenser

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

-0,3

Omklassificering

—

0,0

0,3

-0,3

0,0

—

Redovisade i övrigt totalresultat

—

—

-0,2

—

—

-0,2

31 december 2013

19,1

2,8

1,7

0,4

2,3

26,2

Redovisade i resultat

-8,1

4,3

0,0

0,0

4,5

0,8

Kursdifferenser

0,1

0,1

0,0

0,0

-0,1

0,0

Omklassificering

—

0,3

0,0

-0,3

—

—

Redovisade i övrigt totalresultat

—

—

1,3

—

0,0

1,4

Redovisade i eget kapital

—

—

—

—

-0,1

-0,1

11,1

7,5

3,0

0,1

6,7

28,3

31 december 2014

De viktigaste minskningarna i uppskjuten skattefordran berodde på
användning av underskottsavdrag (varav uppskjuten skattefordran hade
redovisats under tidigare år). Per den 31 december 2014 var det totala
potentiella bruttobeloppet av uppskjuten skattefordran beräknat från
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Skattesats in Finland var 20,0 % under 2014 och 24,5 % under 2013.
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totalt underskottsavdrag 139,7 miljoner euro (totalt underskottsavdrag
varav ingen uppskjuten skattefordran har redovisats var 207,9 miljoner
euro den 31 december 2014).
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Materiella anläggningstillgångar

Övriga temporära
skillnader

Totalt

1 januari 2013

7,3

0,8

8,1

Uppskjuten skatteskuld
Redovisade i resultat

-1,8

-0,1

-1,8

Kursdifferenser

-0,2

0,0

-0,3

Omklassificering

0,0

0,1

0,1

Redovisade i övrigt totalresultat

—

-0,3

-0,3

31 december 2013

5,4

0,5

5,8

Redovisade i resultat

-0,9

0,2

-0,7

Kursdifferenser

-0,2

0,0

-0,2

—

-0,3

-0,3

4,2

0,4

4,7

Redovisade i övrigt totalresultat
31 december 2014

Not 12 Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar
Immateriella
rättigheter

Övriga
immateriella
tillgångar

Tillgångar
under
uppförande

Totalt

Anskaffningsvärde 1 januari 2014

5,6

3,8

0,6

10,0
-0,4

Immateriella tillgångar
Kursdifferenser

-0,2

-0,2

0,0

Anskaffningar

0,0

0,3

2,0

2,4

Avyttringar

-0,1

-3,6

-0,2

-3,8

Omklassificeringar mellan poster

-9,2

11,4

-0,8

1,4

Anskaffningsvärde 31 december 2014

-3,8

11,9

1,6

9,7

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1 januari 2014

-4,4

-1,1

-3,1

-0,2

Kursdifferenser

0,2

0,1

0,0

0,3

Årets avskrivningar

-0,3

-1,8

—

-2,1

Avyttringar

0,1

3,6

0,2

3,8

Omklassificeringar mellan poster

6,1

-6,2

0,0

-0,1

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31 december 2014

4,9

-7,4

0,0

-2,5

Redovisat värde 31 december 2014

1,1

4,5

1,6

7,2

Anskaffningsvärde 1 januari 2013

8,6

1,5

0,7

10,8

Kursdifferenser

-0,2

0,0

0,0

-0,2

Anskaffningar

0,3

0,0

0,8

1,1

Avyttringar

-1,5

-0,4

—

-1,9

Omklassificeringar mellan poster

-1,7

2,7

-0,9

0,2

Anskaffningsvärde 31 december 2013

5,6

3,8

0,6

10,0

-3,0

-0,6

—

-3,6

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1 januari 2013
Kursdifferenser

0,1

0,0

0,0

0,2

Årets avskrivningar

-1,6

-0,6

—

-2,2
-0,6

Årets nedskrivningar

-0,1

-0,4

-0,2

Avyttringar

1,5

0,4

—

1,9

Omklassificeringar mellan poster

1,9

-1,9

0,0

0,0

-1,1

-3,1

-0,2

-4,4

4,5

0,7

0,4

5,6

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31 december 2013
Redovisat värde 31 december 2013
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Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 1 januari 2014

Maskiner
Övriga
och materiella
inventarier tillgångar

17,4

107,3

171,6

7,5

Kursdifferenser

0,0

-5,5

-14,6

-0,4

Anskaffningar

0,0

1,0

4,2

0,1

Avyttringar

0,0

-3,2

-83,4

-1,1

Omklassificeringar mellan poster

-0,1

0,8

10,4

0,3

17,3

100,4

88,3

6,4

Ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar 1 januari 2014

0,8

-41,3

-90,0

Kursdifferenser

0,0

1,2

7,3

Anskaffningsvärde 31 december 2014

Tillgångar
Förskottsunder
betalningar uppförande
0,0

Totalt

6,1

310,0

0,0

-0,5

-21,0

0,0

13,4

18,8

—

0,0

-87,7

0,0

-12,9

-1,5

0,0

6,1

218,5

-6,2

—

0,0

-136,7

0,1

—

0,0

8,7

Årets avskrivningar

—

-3,9

-20,3

-0,2

—

—

-24,4

Årets nedskrivningar

—

-0,1

—

—

—

—

-0,1

Återföring av nedskrivningar

—

0,0

1,9

—

—

—

1,9

Avyttringar

—

3,2

83,2

1,1

—

—

87,6

Omklassificeringar mellan poster och övriga förändringar

0,0

0,4

0,4

-0,2

—

—

0,6

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31 december 2014

0,8

-40,4

-17,5

-5,3

—

0,0

-62,4

Redovisat värde 31 december 2014

18,1

60,0

70,7

1,1

0,0

6,1

156,1

Anskaffningsvärde 1 januari 2013

17,3

106,2

177,3

7,6

0,3

5,5

314,2

Kursdifferenser

0,0

-1,9

-8,0

-0,1

0,0

-0,1

-10,2

Anskaffningar

0,0

2,2

7,9

0,2

0,0

7,8

18,2

Avyttringar

—

0,0

-12,0

0,0

—

-0,1

-12,1

Omklassificeringar mellan poster

0,1

0,9

6,4

-0,2

-0,3

-7,0

-0,1

17,4

107,3

171,6

7,5

0,0

6,1

310,0

Ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar 1 januari 2013

—

-37,4

-85,5

-6,3

—

—

-129,2

Kursdifferenser

0,0

0,7

5,8

0,0

—

0,0

6,5

Anskaffningsvärde 31 december 2013

Årets avskrivningar

—

-4,3

-21,6

-0,2

—

—

-26,1

Årets nedskrivningar

-0,1

-0,3

-1,5

—

—

0,0

-1,8

Återföring av nedskrivningar

0,8

—

1,1

—

—

—

1,9

Avyttringar

—

0,0

11,9

0,1

—

0,0

12,0

Omklassificeringar mellan poster

—

0,0

-0,2

0,2

—

0,0

0,0

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31 december 2013
Redovisat värde 31 december 2013

Det redovisade värdet på maskiner använda i
produktionen
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0,8

-41,3

-90,0

-6,2

—

0,0

-136,7

18,2

66,1

81,6

1,3

0,0

6,1

173,3

2014

2013

59,2

69,7
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Not 13 Varulager
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Färdiga varor
Övrigt varulager

Åldersanalys av kundfordringar, netto efter avsättningskontot
för kreditförluster
31 december
2014

31 december
2013

21,4

21,7

9,7

9,5

68,3

62,0

0,2

0,0

99,5

93,2

Nedskrivningar av varulager under
perioden

-3,3

-1,6

Återföring av nedskrivningar av
varulager under perioden

2,1

0,8

Totalt

Not 14 Fordringar
31 december
2014

31 december
2013

Räntebärande fordringar

0,9

4,2

Räntefria fordringar

0,0

—

Långfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar

86,8

82,5

-3,1

3,5

Förfallna för 31-60 dagar

-0,9

0,5

Förfallna för 61-90 dagar

0,4

0,6

Förfallna för > 90 dagar
Totalt

1,3

0,8

84,6

88,0

Eftersom kundfordringarna även inkluderar kreditnotor, innefattar
negativa nettokundfordringar kreditnotor som ännu inte utnyttjats av
kunderna.
Kreditförluster under perioden,
netto

-0,7

-0,7

Lånefordringar och kundfordringar och övriga fordringar per
valuta
31 december
2014

31 december
2013

EUR

53,9

58,5

GBP

12,2

12,8

SEK

11,7

11,1

NOK

6,9

7,1
6,9

PLN

4,9

UAH

3,0

4,2

Övriga

9,3

10,8

Totalt

101,9

111,3

18,6

0,2

0,4

Leverantörsbonusar och leverantörsrelaterade fordringar

2,5

2,3

Personal fordringar

1,3

1,8

Hyresfordringar

1,0

0,9

Övriga skattefordringar

0,5

0,8

Försäkringsfordringar

0,5

0,5

Övriga finansiella fordringar

0,7

0,0

Räntefordringar

0,0

0,1

Övriga förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

2,9

4,1

Derivattillgångar

0,9

0,7

111,3

118,3

Övriga fordringar innefattar tillgångar som innehas för försäljning
om 2,0 tusen euro. Tillgångar som innehas för försäljning består av
de resterande aktierna i ett före detta dotterföretag (Ifö Sanitär Eesti AS). Sanitec har ett avtal om försäljning av de resterande aktierna
i bolaget. Innehavet i företaget har ingen väsentlig inverkan i Sanitec.
1)

Ej förfallna
Förfallna för 1-30 dagar

88,0

16,1

Totalt

31 december
2013

84,6

Kortfristiga räntebärande fordringar

Övriga fordringar

1)

31 december
2014

Kreditkvalitet på övriga fordringar baserar på gäldenärens betalningshistoria, Övriga fordringar är ej förfallna eller nedskrivningsbara.
Avsättningskontot för kundfordringar används när en uppskattning
av nedskrivningar hänförligt till kundfordringarna redovisas. Dessa
nedskrivningar redovisas i resultatet. Om den redovisade nedskrivningen är slutgiltigt, minskas kundfordringarna och avsättningskontot med
det nedskrivna beloppet.
Motparten till kundfordringarna har normalt en extern kreditvärdering eller fastställt kreditbetyg. Kreditkvaliteten på kunder som inte har
kreditvärderingar eller kreditbetyg bedöms på basen av intern
information inklusive betalningshistoria av kunderna. Dessutom
använder koncernen kreditförsäkringar för att säkra kundfordringar.
Om motparten av en kundfordran är insolvent, kan en nedskrivning
av den individuella kundfordran fastställas trots att kundfordran inte
förfallit. För övrigt är de kundfordringar som inte förfallit till betalning
inte föremål för nedskrivning.
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Not 15 Likvida medel
Likvida medel

31 december
2014

31 december
2013

Kassa och banktillgodohavanden

24,3

99,4

Totalt

24,3

99,4

Penningmarknadsinstrument som ingår i likvida tillgångar är bankcertifikat och företagscertifikat utfärdats av banker och företag med en återstående löptid på mindre än tre månader.

Not 16 Totalt totalresultat i eget kapital
Innehav
utan beBalanserad stämmande
vinst
inflytande

Fond för
verkligt
värde

Kursdifferenser

Kursdifferenser

0,0

-13,5

—

0,0

-13,6

Kassaflödessäkringar, redovisade i övrigt totalresultat

-0,9

—

—

—

-0,9

Kassaflödessäkringar, redovisade i övrigt totalresultat, inkomstskatter

0,2

—

—

—

0,2

Kassaflödessäkringar, omklassificerade till resultatet

0,6

—

—

—

0,6

Kassaflödessäkringar, omklassificerade till resultatet, inkomstskatter

-0,1

—

—

—

-0,1

—

—

-7,3

—

-7,3

Totalt

Totalt totalresultat 2014

Omvärdering av förmånsbestämda planer
Omvärdering av förmånsbestämda planer, inkomstskatt
Totalt övrigt totalresultat
Periodens resultat

—

—

1,6

—

1,6

-0,2

-13,5

-5,7

0,0

-19,4

—

—

45,6

—

45,6

-0,2

-13,5

39,9

0,0

26,2

Kursdifferenser

—

-2,0

—

0,0

-2,0

Kassaflödessäkringar, redovisade i övrigt totalresultat

0,5

—

—

—

0,5

Kassaflödessäkringar, redovisade i övrigt totalresultat, inkomstskatter

0,1

—

—

—

0,1

Kassaflödessäkringar, omklassificerade till resultatet

-0,6

—

—

—

-0,6

Kassaflödessäkringar, omklassificerade till resultatet, inkomstskatter

-0,1

—

—

—

-0,1

—

—

-1,5

—

-1,5

Totalt totalresultat 2014
Totalt totalresultat 2013

Omvärdering av förmånsbestämda planer
Omvärdering av förmånsbestämda planer, inkomstskatt
Totalt övrigt totalresultat
Periodens resultat
Totalt totalresultat 2013
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—

—

0,1

—

0,1

-0,1

-2,0

-1,3

0,0

-3,4

—

—

42,4

0,0

42,5

-0,1

-2,0

41,1

0,0

39,0
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Not 17 Räntebärande skulder
31 december
2014

31 december
2013

Terminslånet
Rörelsekredit och
checkräkningskrediter
Övriga räntebärande skulder
Totalt

Förfaller inom ett år

0,0

0,0

—

241,5

Förfaller om 1-3 år

19,3

0,0

124,4

—

Förfaller om 3-5 år

124,4

241,5

19,3

—

Förfaller om mer än 5 år

—

—

0,0

0,0

143,7

241,6

143,7

241,5

EUR

144,3

250,0

UAH

0,0

0,0

144,3

250,0

Kortfristiga räntebärande skulder
Övriga räntebärande skulder

0,0

0,0

Totalt

0,0

0,0

143,7

241,6

Totala räntebärande skulder

31 december
2013

Löptid på finansiella skulder

Långfristiga räntebärande
skulder
Säkerställt räntejusteringslån

31 december
2014

Terminslånet, med nominellt värde om 125,0 miljoner euro, upptogs i
juni 2014. Redovisat värde i rapporten över finansiell ställning har
justerats med transaktionskostnader. Kostnaderna periodiseras över
låneperioden med effektivräntemetoden. Förfallodagen av terminslånet
är i juni 2019.
I samband med refinansieringen i juni 2014 har ett avtal om en
rörelsekreditfacilitet om 150,0 miljoner euro ingåtts av Sanitec. Sanitec
ingick i september 2014 ett avtal för att omvandla sin rörelsekreditfacilitet till en form av checkräkningskrediter. Omvandlingen var fullt effektiv i
mitten av oktober. 19,3 miljoner euro av dessa krediter var utnyttjade
den 31 december 2014. Den ursprungliga förfallodagen av kreditfaciliteten är i juni 2017, men det finns två möjliga förlängningsalternativ, där
var och ett innebär att rörelsekreditens förfallotid kan förlängas med ett
år.
Det säkerställda räntejusteringslånet med nominellt värde om 250
miljoner euro återbetalades i förskott och den prioriterade
rörelsekrediten om 50 miljoner euro sades upp i samband med Sanitecs
refinansiering i juni 2014.
Vid slutet av december 2014 och december 2013 bestod övriga
räntebärande skulder av mindre lokala lån.

Totalt
Räntebärande skulder per valuta 1)

Totalt
1)

Till nominellt värde

Den genomsnittliga räntan för räntebärande skulder var 1,69 % (4,97) per
den 31 december 2014.
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Not 18 Hantering av finansiella risker
Saniteckoncernen hanterar finansiella risker enligt den finansieringspolicyn som styrelsen har godkänt och enligt övriga riktlinjer för riskhantering, som till exempel koncernens kreditpolicy. Målet för koncernens
finansieringsavdelning är att säkerställa en tillräcklig finansiering för verksamhetens behov, att tillhandahålla finansiella tjänster till koncernföretag, att minimera kostnaden för finansiering, att hantera finansiella
risker (valuta-, ränte-, likviditets- och refinansierings-, kredit- och
operativa finansieringsrisker) samt att ge ledningen relevant information
om Sanitecs finansiella ställning och riskexponering. Koncernföretag är
ansvariga för att säkra sina finansiella risker enligt finansieringspolicyn
och instruktioner från koncernens finansieringsavdelning och enligt
övriga riktlinjer för riskhantering.

medel till 24,3 miljoner euro (99,4 miljoner euro) och outnyttjade
kreditlimiter var 130,7 miljoner euro (50,0 miljoner euro). Mer information om kreditlimiter finns i not 17 Räntebärande skulder.Under vissa
omständigheter kan det krävas att Sanitec gör en obligatorisk
förskottsbetalning, dvs att förskottsbetalar utestående belopp (och i
vissa fall, upphäva de åtaganden) under terminslånet och rörelsekrediten
helt eller delvis. Detta kan ske t.ex. om viss förändring av kontrollhändelser inträffar (t.ex. om någon part blir den verkliga ägare till mer än 50 % av
det totala antalet röster i Sanitecs aktier eller om aktierna i Sanitec skulle
upphöra att vara börsnoterade. Dessa tvingande villkor för förskottsbetalning definieras närmare i terminslånevillkoren för flera valutor och
revolverkreditavtalet.

LIKVIDITETSRISK
Avsikten är att bibehålla en optimal likviditet för att finansiera koncernens verksamhet i alla sammanhang samtidigt som räntekostnaderna
minimeras. Likviditet anses vara summan av likvida medel och
tillgängliga bindande kreditlimiter. Vid slutet av 2014 uppgick likvida

AVTALSENLIG LÖPTID PÅ FINANSIELLA SKULDER
31 december 2014
Terminslån1)
Rörelsekredit och checkräkningskrediter 1)

Förfaller
Redovisat
värde

Avtalsenliga
kassaflöden

124,4

135,0

19,3

21,2

Inom ett år

Om mer
än 5 år

Om 1-3 år

Om 3-5 år

2,2

4,5

128,3

—

0,8

20,4

—

—

Övriga räntebärande skulder

—

0,0

0,0

0,0

—

—

Derivat uppgjorda till bruttobelopp, inflöden 2)

—

-60,4

-60,4

—

—

—

Derivat uppgjorda till bruttobelopp, utflöden 2)

—

60,5

60,5

—

—

—

Övriga förbindelser

3)

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Totalt

—

4,4

1,2

2,4

0,7

—

60,9

60,9

60,9

—

—

—

9,0

9,0

9,0

—

—

—

213,6

230,6

74,3

27,3

129,0

—

Både kapitalbeloppet och räntan
Båda sidor av varje terminskontrakt presenteras separat som bruttoinflöde och bruttoutflöde. Mer detaljerad information presenteras i not 19 Derivatinstrumenter.
3)
”Övriga förbindelser” innefattar bland annat ett avtalsenligt åtagande i Ukraina. Mer information presenteras i not 24 Förbindelser och eventualförpliktelser.
1)
2)

Förfaller
31 december 2013
Säkrat räntejusteringslån 1)
Prioriterad rörelsekredit 2)

Redovisat
värde

Avtalsenliga
kassaflöden

Inom ett år

Om 1-3 år

Om 3-5 år

Om mer
än 5 år

243,2

306,6

12,7

25,2

268,8

—

—

1,6

0,4

0,8

0,4

—

Övriga räntebärande skulder

—

0,0

0,0

—

—

—

Derivat uppgjorda till bruttobelopp, inflöden 3)

—

-61,1

-61,1

—

—

—

Derivat uppgjorda till bruttobelopp, utflöden 3)

—

60,7

60,7

—

—

—

Övriga förbindelser 4)

—

2,6

—

—

2,6

—

64,7

64,7

64,7

—

—

—

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Totalt

9,3

9,3

9,3

—

—

—

317,1

384,5

86,7

26,0

271,9

—

Både kapitalbeloppet och räntan
2)
Avgifter för outnyttjad röreslsekredit (s.k. commitment fee)
3)
Båda sidor av varje terminskontrakt presenteras separat som bruttoinflöde och bruttoutflöde. Mer detaljerad information presenteras i not 19 Derivatinstrumenter.
4)
”Övriga förbindelser” är ett avtalsenligt åtagande i Ukraina. Mer information presenteras i not 24 Förbindelser och eventualförpliktelser.
1)
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KREDITRISK
Kreditrisken relateras främst till sannolikheten för finansiella förluster till
Sanitec som härrör från motparters oförmågan att uppfylla avtalsenliga
förpliktelser som uppstår från finansiella transaktioner eller instrument.
Koncernens finansieringsavdelning bedömer och övervakar
motpartsrisk relaterad till banker och andra finansieringsinstitut.
Koncernen ämnar att minimera denna risk genom att begränsa
motparterna till ett begränsat antal större banker och finansieringsinstitutioner, genom att följa deras resultat och genom att arbeta inom
överenskomna limiter.
Koncernen har allmänna derivatavtal med sina motparter i
derivathandel, enligt vilka avtal de utestående verkliga värdena ska
betalas med nettovärden, i händelse av ett uteblivande (en s.k. default).
Ytterligare analys på derivat redovisas i not 19 Derivatinstrument.
Koncernföretag minskar motpartsrisken relaterad till kunderna
genom att tillämpa Sanitecs kreditpolicy. Dessutom övervakar
koncernföretagen ständigt åldersstruktur på kundfordringar och
upprätthåller en kreditförsäkring, som täcker merparten av Sanitecs
kundfordringar. Ytterligare åldersanalys av kundfordringar presenteras i
not 14 Fordringar. De redovisade värdena för kundfordringar motsvarar
den maximala kreditriskexponeringen.
VALUTARISK
Valutarisken betraktas som osäkerheten i kassaflöden och resultat som
uppstår från förändringar i valutakurser. Koncernen följer sina valutarisker från tre synvinklar: transaktionsrisk relaterad till kassaflöden i annan än
funktionell valuta för varje koncernföretag, omräkningsrisk relaterad till
valutarisk som uppstår från att konvertera rapport över resultat och
rapport över finansiell ställning av icke-euro dotterföretag till koncernens funktionella valuta (euro), och den ekonomiska risken i samband

med förändringar i konkurrensmiljön till följd av förändringar i
valutakurser.
Transaktionsexponering består av de valutaexponeringar som
identifierats och som skulle komma att påverkas av framtida valutakursförändringar och ha en effekt på resultatet.Transaktionsexponering
definieras som alla förutsedda kassaflöden i annan än den funktionella
valutan under de närmaste 12 månaderna. Koncernen försäkrar sig mot
dessa risker genom att matcha valutakassaflöden med varandra i den
utsträckning det är möjligt och genom att att säkra den återstående
delen av valutakassaflöden med valutaderivat i enlighet med finansieringspolicyn, Koncernen syftar på att skydda operativa kassaflöden med
säkring.
Transaktionsexponeringen är spridd på cirka 10 valutor, och vid
rapportperiodens slut de största öppna exponeringar var i UAH, GBP,
PLN, SEK, DKK och NOK.
Känslighetsanalysen för valutarisker enligt IFRS 7 har beräknats på
koncernens finansiella tillgångar och skulder i utländsk valuta, inklusive
valutaterminskontrakt som var utestående vid rapportperiodens slut. De
största valutaparexponeringar presenteras i tabellen nedan. Känslighetsanalysen för valutarisker representerar de effekterna som en förändring i
valutakurserna med 10 % har på resultatet och eget kapital vid
rapportperiodens slut. Förändringar i eget kapital som presenteras
nedan, uppstår av valutaterminer identifierade som kassaflödessäkringar
och från koncerninterna lån till dotterföretag omklassficerade som en
nettoinvestering i utlandsverksamhet. Effekten på resultatet och eget
kapital av en 10 % förstärkning / försvagning i de viktigaste valutaparen
presenteras i tabellerna nedan. Känslighetsanalysen är baserad på
antagandet att två månader av den förutsedda valutaexponeringen för
närmaste 12 månader har redovisats i rapporten över finansiell ställning.

mot

Effekt på resultatet
(förstärkning / försvagning)

Effekt på eget kapital av kassaflödesäkringar och och från
koncerninterna lån till dotterföretag omklassficerade som
en nettoinvestering i
utlandsverksamhet
(förstärkning / försvagning)

EUR

UAH

-0,3 / 0,3

-3,3 / 3,3

EUR

GBP

1,2 / -1,2

0,9 / -0,9

SEK

EUR

-2,6 / 2,6

-0,1 / 0,1

EUR

PLN

-0,2 / 0,2

-0,8 / 0,8

NOK

EUR

1,1 / -1,1

-0,6 / 0,6

DKK

SEK

0,5 / -0,5

-1,1 / 1,1

mot

Effekt på resultatet
(förstärkning / försvagning)

Effekt på eget kapital
av kassaflödesäkringar
(förstärkning / försvagning)

31 december 2014
10 % förstärkning / försvagning av

31 december 2013
10% förstärkning / försvagning av
EUR

UAH

-3,9 / 3,9

-/-

EUR

GBP

2,7 / -2,7

0,9 / -0,9

EUR

PLN

-1,8 / 1,8

-0,3 / 0,3

SEK

EUR

-0,7 / 0,7

-1,0 / 1,0

DKK

SEK

0,6 / -0,6

0,2 / -0,2

EUR

CHF

0,4 / -0,4

-1,1 / 1,1
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Omräkningsexponering uppstår när den funktionella valutan i ett
dotterföretag är en annan valuta än den funktionella valutan för
koncernen (euro). Sanitec tillämpar inte säkringsredovisning för
nettoinvesteringar i utlandsverksamheter eller andra exponeringar som
uppstår från omräkningsrisk. Omräkningen av dotterföretagens
rapporter över finansiell ställning till euro och effekten av valutakursdifferenser som uppstår vid behandling av vissa lån som nettoinvesteringar
i utländsk verksamhet förorsakade kursdifferenser om -13,6 miljoner
euro från 2013 till 2014 (-2,0 miljoner euro från 2012 till 2013). Dessa
valutakursdifferenser har redovisats i övrigt totalresultat.
Ekonomisk exponering relaterad till valutakurser innebär risk för
försämrad konkurrenssituation på grund av valutakursförändringar, eller
med andra ord den ekonomiska effekten av valutaförändringar i
kostnader och intäkter som påverkar både Sanitec och dess konkurrenter. Koncernen har för närvarande inte säkrat sig mot dessa risker med
valutaderivat.
RÄNTERISK
Ränterisker uppstår från fluktuationer i räntenivåer, vilket kan öka
koncernens räntekostnader. Sanitec kan ingå derivatavtal för att minska
dessa risker. Vid rapportperiodens slut hade koncernen inga räntederivatavtal.
Vid rapportperiodens slut, presenteras ränteprofilen av koncernens
räntebärande fordringar, likvida medel och räntebärande skulder i
tabellen nedan:

Rörlig ränta
Långfristiga räntebärande skulder,
nominellt värde
Kortfristiga räntebärande skulder
Likvida medel
Räntebärande fordringar
Totalt

31 december
2014

31 december
2013

-144,3

-250,0

0,0

0,0

24,3

99,4

1,1

4,6

-118,9

-146,0

Vid slutet av rapporteringsperioder 2014 och 2013 hade Sanitec inga
instrument med fast ränta.
Grunden för ränteriskens känslighetsanalys på koncernnivå är
koncernens totala ränteexponering, som härrör från koncernens
räntebärande fordringar, likvida medel och räntebärande skulder. Sanitec
har beräknat ränteriskens känslighetanalys på alla räntebärande skulder,
likvida medel och räntebärande fordringar, med hänsyn till deras nästa
räntefastställningtidpunkt. I känslighetsanalysen har Sanitec beräknat
hur mycket under de följande 12 månaderna en procentenhets
förändring uppåt eller nedåt i räntenivån på dessa skulder och
fordringar, alla andra variabler konstanta, skulle påverka resultatet före
inkomstskatt. Resultatet av denna analys presenteras i tabellen nedan:
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Effekten på resultatet före skatt
(ökning i räntor / minskning i räntor)

31 december
2014

31 december
2013

- 1,2 / + 0,2

-1,1/+ 1,1

RÅVARURISK
Sanitec är utsatt för fluktuationer i priser på viktiga råvaror som används i
produktionen. Risker relaterade till prisfluktuationer hanteras huvudsakligen genom avtal, till exempel, genom att använda olika avtalsperioder
med fasta priser. Sanitec kan också använda derivat för att säkra exponeringen för råvaruprisfluktuationer och kan ibland ingå något längre
råvarukontrakt för att hantera sådana risker. Per den 31 december 2014
hade Sanitec inga råvaruderivatavtal.
KAPITALHANTERING
Sanitecs kapitalstruktur ska möjliggöra flexibilitet och låta Sanitec
utnyttja strategiska möjligheter och samtidigt bibehålla en sund
finansiell ställning, även när marknadsförhållandena är mindre
gynnsamma.
Koncernen har definierat som ett av sina långsiktiga finansiella mål
att räntebärande nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA är under
2,5. Per den 31 december 2014 var nyckeltalet 1,2 (1,5).
Sanitecs viktigaste finansieringsavtal, dvs. avtalet för terminslån i flera
valutor och rörelsekreditavtalet, innehåller vissa villkor som begränsar,
bland annat, Sanitecs förmåga att ställa vissa säkerheter, fusioneras eller
konsolideras med andra entiteter, och avyttra tillgångar över vissa
penningbelopp.
Dessutom kräver terminslån- och rörelsekreditavtalet Sanitec att
uppfylla vissa positivt definierade förpliktelser, inklusive finansiella
åtaganden, vilka kräver att koncernens totala räntebärande nettoskulder
i förhållande till justerad EBITDA (enligt definitionen i terminslån- och
rörelsekreditavtalet) inte överstiger en viss förutbestämd nivå och att
förhållandet justerad EBITDA till finansiella nettokostnader (enligt
definitioni terminslån- och rörelsekreditavtalet) är över en viss
förutbestämd nivå.
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Not 19 Derivatinstrument
Valutaterminskontrakt
31 december 2014

Nominellt värde

Verkligt värde 1)
Positivt

Negativt

Netto

Kassaflödessäkringar

43,9

0,5

-0,6

-0,1

Säkringar av verkligt värde

16,6

0,2

-0,3

-0,1

Total

60,5

0,7

-0,9

-0,2

31 december 2013

Nominellt värde

Kassaflödessäkringar
Säkringar av verkligt värde
Övriga valutaterminskontrakter
Total
1)

Verkligt värde 1)
Positivt

Negativt

Netto

48,7

0,5

-0,3

0,2

9,8

0,1

-0,1

0,1

2,4

0,0

0,0

0,0

60,9

0,6

-0,3

0,3

Verkliga värden inkluderar inte räntekomponenten av instrumenten.

Den 31 december 2014 redovisades -0,1 miljoner euro (0,2 miljoner
euro) som kassaflödessäkringar i fonden för verkligt värde i eget kapital.
Under 2014, redovisades -0,4 miljoner euro (0,7 miljoner) euro som
valutasäkringar i resultatet i rörelseresultat. Under 2014 och 2013 hade

Sanitec valutaterminsavtal som används för att säkra valutatransaktioner.
Koncernen har tillämpat säkringsredovisning under rapportperioder
2014 och 2013.

Not 20 Finansiella tillgångar och skulder

31 december 2014

Finansiella
tillgångar
Not som kan säljas

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella
skulder som
redovisas
till upplupet anskaffningsvärde

Derivat
använda
för säkring

Redovisat
värde

Verkligt
värde

0,0

—

—

—

—

0,0

Övriga långfristiga fordringar

14

—

0,0

—

—

0,0

0,0

Långfristiga lånefordringar

14

—

1,0

—

—

1,0

1,0

Kundfordringar

14

—

84,6

—

—

84,6

84,6

Lånefordringar

14

—

0,2

—

—

0,2

0,2

Övriga fordringar

14

—

16,1

—

—

16,1

16,1

Räntefordringar och fordringar gällande
finansiella poster

14

—

0,7

—

—

0,7

0,7

Derivattillgångar

14

—

—

—

0,9

0,9

0,9

Likvida medel

15

—

24,3

—

—

24,3

24,3

Terminslånet

17

—

—

-124,4

—

-124,4

-125,0

Rörelsekredit och checkräkningskrediter

17

—

—

-19,3

—

-19,3

-19,3

Övriga långfristiga räntebärande skulder

17

—

—

0,0

—

0,0

0,0

Leverantörsskulder

23

—

—

-60,9

—

-60,9

-60,9

Derivatskulder

23

—

—

—

-1,0

-1,0

-1,0

Kortfristiga räntebärande skulder

17

—

—

0,0

—

0,0

0,0

Ränteskulder och övriga skulder gällande
finansiella poster

23

—

—

-1,4

—

-1,4

-1,4

Erhållna förskott

23

—

—

-0,3

—

-0,3

-0,3

Övriga skulder

23

Långfristiga investeringar 1)

Totalt
1)

—

—

-9,0

—

-9,0

-9,0

0,0

126,9

-215,3

-0,1

-88,6

-89,2

S anitec har vissa långfristiga investeringar som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas. Dessa investeringar är små investeringar i onoterade aktier. För att
det värkliga värdet av dessa aktier inte kan pålitligt värderas, värderas de till verkligt värde eller till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
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31 december 2013

Not

Finansiella
tillgångar som
kan säljas

Lånefordringar och
kundfordringar

Finansiella
skulder som
redovisas
till upplupet anskaffningsvärde

Derivat
använda
för säkring

Redovisat
värde

Verkligt
värde
0,0

0,0

—

—

—

—

Långfristiga lånefordringar

14

—

4,2

—

—

4,2

4,2

Kundfordringar

14

—

88,0

—

—

88,0

88,0

Lånefordringar

14

—

0,3

—

—

0,3

0,3

Övriga fordringar

14

—

18,7

—

—

18,7

18,7

Räntefordringar och fordringar gällande
finansiella poster

14

—

0,2

—

—

0,2

0,2

Derivattillgångar

14

—

0,0

—

0,8

0,8

0,8

Långfristiga investeringar 1)

Likvida medel

15

—

99,4

—

—

99,4

99,4

Säkrat räntejusteringslån

17

—

—

-241,5

—

-241,5

-255,0

Övriga långfristiga räntebärande skulder

17

—

—

0,0

—

0,0

0,0

Leverantörsskulder

23

—

—

-64,7

—

-64,7

-64,7

Derivatskulder

23

—

—

—

-0,5

-0,5

-0,5

Kortfristiga räntebärande skulder

17

—

—

0,0

—

0,0

0,0

Ränteskulder och övriga skulder gällande
finansiella poster

23

—

—

-1,9

—

-1,9

-1,9

Erhållna förskott

23

—

—

-0,1

—

-0,1

-0,1

Övriga skulder

23

—

—

-9,3

—

-9,3

-9,3

0,0

210,9

-317,4

0,3

-106,3

-119,7

Totalt

Eftersom Sanitecs säkerställda räntejusteringslån var noterat på Luxemburgbörsen och handlades på Euro MTF marknaden, var det verkliga värdet på
lånet baserat på prisinformationen på MTF marknaden. Det verkliga värdet var räknats från det nominella värdet av räntejusteringslånet (250,0
miljoner euro).

BESTÄMNING AV VERKLIGT VÄRDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Nivå 1: Noterade kurser (oreglerade) på aktiva marknader för identiska
tillgångar och skulder.
Nivå 2: Andra indata än noterade kurser inkluderas på Nivå 1 som kan
observeras för tillgången eller skulden, antingen direkt (dvs. som priser)
eller indirekt (dvs. härledda från priser).
Nivå 3: Indata för tillgången eller skulden som inte är baserad på
observerbar marknadsdata (dvs. ej observerbar indata).
Derivat värderas enligt Nivå 2.
Långfristiga investeringar (tillgångar som kan säljas) värderas enligt
Nivå 3. Inga förändringar redovisades under 2014 eller 2013.
Värderingen av övriga finansiella tillgångar och skulder, som inte
uttryckligen värderas enligt Nivå 1 eller Nivå 3, värderas enligt Nivå 2.
Under rapportperioden redovisades inga överföringar mellan nivåer.
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Not 21 Avsättningar
31 december 2014
Långfristiga avsättningar

Omstruktureringsavsättningar

Skatteavsättningar Övriga avsättnignar

Totalt

Ingående balans

2,3

4,0

1,8

8,1

Kursdifferenser

0,0

—

—

0,0

Tillägg under perioden

0,0

0,1

0,1

0,3

I anspråktagna belopp under perioden

-1,7

0,0

—

-1,7

Omklassificeringar

0,0

—

-0,1

-0,1

Redovisat värde 31 december

0,6

4,0

1,9

6,5

Skatteavsättningar Övriga avsättnignar

Totalt

Kortfristiga avsättningar

Omstruktureringsavsättningar

Ingående balans
Kursdifferenser

2,2

0,5

1,0

3,7

—

—

0,0

0,0

Tillägg under perioden

1,6

—

0,4

2,0

I anspråktagna belopp under perioden

-1,9

-0,5

-0,5

-2,9

Omklassificeringar

0,0

—

0,1

0,1

Redovisat värde 31 december

2,0

—

1,0

3,0

Skatteavsättningar Övriga avsättnignar

Totalt

31 december 2013
Långfristiga avsättningar

Omstruktureringsavsättningar

Ingående balans

2,2

4,6

3,0

9,8

Kursdifferenser

0,0

—

—

0,0

Tillägg under perioden

0,0

0,0

0,4

0,4

Återförda belopp under perioden

-0,3

-0,5

-0,6

-1,5

I anspråktagna belopp under perioden

-0,5

-0,1

0,0

-0,6

Omklassificeringar

0,9

-0,1

-0,9

-0,1

Redovisat värde 31 december

2,3

4,0

1,8

8,1

Skatteavsättningar Övriga avsättnignar

Totalt

Kortfristiga avsättningar

Omstruktureringsavsättningar

Ingående balans

4,2

0,0

0,2

4,4

Kursdifferenser

0,0

—

0,0

0,0

Tillägg under perioden

0,7

0,2

1,0

2,0

Återförda belopp under perioden

0,0

0,0

0,0

0,0

I anspråktagna belopp under perioden

-1,8

0,0

-0,3

-2,2

Omklassificeringar

-0,9

0,3

0,2

-0,4

Redovisat värde 31 december

2,2

0,5

1,0

3,7

OMSTRUKTURERINGSAVSÄTTNINGAR
Koncernen gör avsättningar för beräknade framtida kostnader
relaterade till omstruktureringsprogram. Omstruktureringsavsättningar
omfattar enbart de direkta utgifter som uppstår vid omstrukturering och
som saknar samband med företagets pågående verksamheter.
Omstruktureringsavsättningar innefattar beräknade ersättningar till
sådana anställda vars anställning har upphört, men de kan innefatta
också övriga kostnader. Det är inte möjligt att uppskatta den förväntade
tidpunkten för utflöde av resurser av vissa avsättningar, till exempel för
att tidpunkten av sådana utflöden är beroende på åtgärder av en extern
part.

SKATTEAVSÄTTNINGAR
Skatteavsättnignar baseras på uppskattningar och antaganden när, trots
ledningens övertygelse att skattedeklarationspositioner är försvarbar,
det är troligt att vissa skattepositioner kommer att ifrågasättas och
kanske inte helt upprätthålls efter granskning av skattemyndigheterna.
Dessutom har koncernen pågående skatterevisioner i vissa jurisdiktioner.
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Not 22 Förmånsbestämda planer
Sanitec har ett flertal förmånsbestämda planer i enlighet med lokala
omständigheter och praxis i länderna där Sanitec har verksamhet. De
mest betydande förmånsbestämda planerna som redovisats finns i
Tyskland, Storbritannien, Sverige, Frankrike och Italien. Största delen av
koncernens förmånsbestämda planer är pensionsplaner.
De förmånsbestämda tillgångar och skulder som redovisas i
rapporten över finansiell ställning är nuvärdet av den förmånsbestämda
förpliktelsen med avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna vid rapportperiodens slut. Om nettot av den förmånsbestämda
förpliktelsen och tillgångar resulterar i ett överskott redovisas planen
som en förmånsbestämd tillgång i rapporten över finansiell ställning. De
förmånsbestämda förplikterserna beräknas årligen av oberoende
aktuarier med hjälp av “projected unit credit method”. Nuvärdet av de
förmånsbestämda förplikterserna fastställs genom diskontering av
beräknade framtida utbetalningar. Referensräntorna som används är
räntorna på företagsobligationer av hög kvalitet som är noterade i den
valuta i som ersättningar kommer att betalas i, och som har löptider som
motsvarar villkor för de relaterade ersättningarna efter avslutad
anställning.
Sanitecs mest betydande fonderade förmånsbestämda plan är i
Storbritannien. Individuella förmåner är i allmänhet beroende av
berättigade ersättningsnivåer och antal år i tjänst. De förmånsbestämda
planerna finansieras av Sanitec för att tillgodose lokala lagstadgade
finansieringsbehov. Tillgångarna förvaltas av externa förvaltare. Medlen
fördelas mellan aktier och räntebärande instrument för att ge avkastning
på målnivå och med en begränsad riskprofil.
Sanitecs huvudsakliga ofonderade förmånsbestämda planer finns i
Tyskland, Italien och Sverige. Den italienska TFR planen (Trattamento di
Fine Rapporto, plan för ersättningar för uppsägning) är stängd för nya
deltagare. I Sverige är pensionsskyddet organiserat genom både
avgiftsbestämda planer och ofonderade förmånsbestämda planer (ITP
system, Industrins och Handels tilläggspension).
Förmånsbestämda förpliktelser utsätter Sanitec för olika risker.
Eftersom företagsobligationsräntor används som referensräntor för att
bestämma de diskonteringsräntor som använts för förmånsbestämda
förpliktelser, kan en minskning av företagsobligationsräntorna öka
därmed nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen. Ett underskott
i planen kan uppstå om intäkterna från förvaltningstillgångarna är lägre
än det ovannämnda avkastningen. Dessa potentiella underskott kan
kräva ytterligare avgifter från koncernen till planen. En del av koncernens
förmånsbestämda planer är kopplade till den allmänna inflationen och
lönenivåutveckling. Högre inflation och lönenivå kommer att leda till ett
högre nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelserna. En del av de
förmånsbestämda planer förpliktigar Sanitec att betala förmåner för
medlemmar i planera för en livstid. Därför kommer varje ökning av
medellivslängden att öka förmånsbestämda förpliktelser av dessa planer.

Förmånsbestämda planer

31 december
2014

31 december
2013

Belopp som redovisas i rapporten
över resultat
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-0,6

-0,6

Reduceringar och regleringar

0,2

—

Räntekostnader, netto

-1,0

-1,1

Omvärderingar, redovisat i rapport
över totalresultat förlust (-) / vinst (+)

-7,3

Totalt i totalresultat

-8,6

31 december
2013

35,2

31,0

Förmånsbestämda tillgångar i
rapport över finansiell ställning

0,2

1,1

Nuvärdet av förmånsbestämda
förpliktelser

77,9

67,5

Verkligt värde av
förvaltningstillgångar

-42,9

-37,6

Underskott i planen, netto

35,0

29,9

Förmånsbestämda skulder i
rapport över finansiell ställning

31 december
2014

31 december
2013

Nuvärde på fonderade förpliktelser

28,3

13,8

Verkligt värde på förvaltningstillgångar

-9,7

-9,5

Underskott i planen

18,7

4,3

Nuvärdet på ej fonderade
förpliktelser

16,5

26,7

Förmånsbestämda skulder i
rapport över finansiell ställning

35,2

31,0

31 december
2014

31 december
2013

31,0

30,2

Avstämning av förmånsbestämda
skulder
Förmånsbesämda skulder vid årets
början
Belopp som redovisas i rapporten
över resultat

1,4

1,8

Omvärderingar

6,0

0,2

Avgifter från arbetsgivaren

-0,4

-0,3

Betalningar från planen

-2,0

-1,6

Kursdifferenser

-0,8

0,7

35,2

31,0

Förmånsbestämda tillgångar i
rapport över finansiell ställning

31 december
2014

31 december
2013

Nuvärde på fonderade förpliktelser

-33,0

-27,0

Verkligt värde på
förvaltningstillgångar

Förmånsbesämda skulder vid
årets slut

33,2

28,1

Överskott i planen

0,2

1,1

Förmånsbestämda tillgångar i
rapport över finansiell ställning

0,2

1,1

31 december
2014

31 december
2013

1,1

2,1

Avstämning av förmånsbestämda
tillgångar
Förmånsbesämda tillgångar vid
årets början

Kostnader avseende tjänstgöring
under innevarande period
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Förmånsbestämda skulder i rapport
över finansiell ställning

31 december
2014

Belopp som redovisas i rapporten
över resultat

0,0

0,0

Omvärderingar

-1,3

-1,3

Avgifter från arbetsgivaren

0,3

0,3

Betalningar från planen

0,0

0,0

-1,5

Kursdifferenser

0,0

-0,1

-3,2

Förmånsbesämda tillgångar vid
årets slut

0,2

1,1

KONCERNREDOVISNING

Avstämning av nuvärdet på
förmånsbestämda förpliktelser
Förmånsbesämda förpliktelser vid
årets början
Justeringar av ingående balans 1)

31 december
2014

31 december
2013

67,5

55,9

—

9,4

De huvudsakliga aktuariella antagandena som använts

3,6

2,4

2,8

1,0 - 2,6

2,0

0,0

0,0 - 3,3

3,1

1,8

0,0

0,0 - 3,0

Diskonteringsränta, %

4,4

3,5

4,0

2,2 - 4,1

Framtida löneökning, %

0,0

0,0

0,0

2,0 - 3,8

Framtida
pensionsökning, %

3,4

2,0

2,0

0,0 - 2,0

0,6

2,5

2,4

Framtida
pensionsökning, %

Vinster (-) / (+) förluster avseende
reduceringar och regleringar

-0,2

—

31 december 2013

-0,5

Vinst (-) / förlust (+) från ändringar i
finansiella antaganden

7,0

1,2

Erfarenhetsbaserade vinster (-) /
förluster (+)

2,4

-0,4

Betalda förmåner

-3,2

-0,9

Kursdifferenser

1,2

-0,2

77,9

67,5

Förmånsbesämda förpliktelser
vid årets slut

Justeringen per den 31 december 2013 avser en återklassificering av en
avgiftsbesämd plan av det schweiziska dotterföretag Bekon Koralle AG till en
förmånsbestämd plan.

Övriga

0,0

0,6

0,1

SV

Diskonteringsränta, %

Räntekostander

Vinst (-) / förlust (+) från
förändringar i demografiska
antaganden

TY

Framtida löneökning, %

Kostnader avseende tjänstgöring
under innevarande period

Omvärderingar:2)

GB
31 december 2014

2014

2013

Man

19,6

19,3

Kvinna

23,2

23,2

Medellivslängd för personer
(angivna i år) som pensioneras vid
repportperiodens slut 4):

1)

Vid rapportperiodens slut 2013 redovisades den förmånsbestämda skulden
av det schweiziska dotterföretaget Bekon Koralle AG, 2,1 miljoner euro, i övrigt
totalresultat. Ytterligare redovisades en mindre korrigering om 0,2 miljoner euro i
övrigt totalresultat. På grund av dessa korrigeringar motsvarar de omvärderingar
som visas i denna avstäming för året 2013 inte med omvärderingar som redovisas
i övrigt totalresultat.

2)

Avstämning av det verkliga värdet
på förvaltningstillgångarna

31 december
2014

31 december
2013

Förvaltningstillgångar vid årets början

37,6

27,8

Justeringar av ingående balans 3)

—

7,0

Ränteintäkter

1,5

1,3

Avkastning på förvaltningstillgångar,
exclusive beloppen som ingår i
ränteintäkter

2,2

1,1

Vinst (-) / förlust (+) från ändringar i
finansiella antaganden

0,0

—

Erfarenhetsbaserade vinster (-) /
förluster (+)

0,0

—

Medellivslängd (angivna i år) för personer som pensioneras 20 år efter rapportperiodens slut4):
Man

20,0

19,9

Kvinna

23,5

23,1

4)

Baserad på antagandet att anställda går i pension vid 65 års ålder.

För att koncernen har förmånsbestämda planer i olika länder vars
aktuariella nyckelantaganden avviker från varandra, presenteras
känslighetsanalysen som den konsoliderade effekten på
förmånsbestämda förpliktelser.

Omvärderingar:

Avgifter från anställda

1,0

1,3

Avgifter från arbetsgivaren

0,2

0,6

Betalningar från planen

-1,6

-0,7

Kursdifferenser

2,0

-0,8

42,9

37,6

Förvaltningstillgångar vid årets
slut

Justeringen per den 31 december 2013 avser en återklassificering av en
avgiftsbesämd plan av det schweiziska dotterföretag Bekon Koralle AG till en
förmånsbestämd plan.

3)
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Diskonteringsränta
Förändring i antaganden

Framtida löneökning

Framtida pensionsökning

0,5 %
ökning

0.5 %
minskning

0.5 %
ökning

0.5 %
minskning

1%
ökning

1%
minskning

-6,5

7,3

0,3

-0,3

4,1

-4,1

Effekt på förmånsbestämda förpliktelser,
miljoner euro

Medellivslängd
Förändring i antaganden

Ökar med 1 år

Minskar med 1 år

1,6

-1,6

Effekt på förmånsbestämda förpliktelser, miljoner euro
31 december 2014
Kategorisering av förvaltningstillgångarna Noterad
Eget kapital instrument
Eget kapital fonder
Skuldinstrument
Räntebärande fonder

Totalt

12,5

–

12,5

12,5

–

12,5

17,9

–

17,9

17,9

–

17,9

–

0,1

0,1

0

0,0

12,4

12,4

30,4

12,5

42,9

Penningmarkandsinstrument
Försäkringsavtal 5)
Totala förvaltningstillgångar
5)

31 december 2013

Onoterad

% Noterad

Onoterad

Totalt

%

12,3

–

12,3

33

12,3

–

12,3

14,1

–

14,1

14,1

–

14,1

–

0,3

0,3

1

29

0,0

10,9

10,9

29

100

26,4

11,2

37,6

100

29
42

Eftersom försäkringsavtalen hanteras av försäkringsbolagen, är det inte möjligt att allokera tillgångarna enligt kategori.

Inom 1 år

Mellan 1-2 år

Mellan 2-5 år

Över 5 år

Totalt

1,8

2,1

6,8

27,3

37,9

Förväntade betalningar som betalas till deltagarna i planen i
framtiden från förmånsbestämda planer, miljoner euro.

Förväntade inbetalningar till planerna från arbetsgivaren under år 2015 är 0,7 miljoner euro.
Det vägda medelvärdet för den resterande varaktigheten på förmånsbestämda planer är 15,3 år.

Not 23 Kortfristiga räntefria skulder
Kortfristiga skulder

31 december
2014

31 december
2013

Leverantörsskulder

60,9

64,7

Periodiserade kundbonusar

62,6

56,6

Periodiserade personalkostnader

28,7

31,9

Periodiserade garantikostnader

5,0

5,5

Övriga periodiserade skattekostnader

1,4

1,4

Periodiserade finansiella kostnader

1,4

1,9

Erhållna förskott
Övriga periodiseringar
Övriga skulder
Derivatskulder
Totalt

0,3

0,1

18,1

16,5

9,0

9,3

1,0

0,4

188,5

188,3

Koncernens garantipolicy ger täckning av vissa produkter vid tidpunkten
för försäljningen redovisas. Den beräknade garantiavsättningen
redovisas som en upplupen kostnad och förändringar i upplupna
garantikostnader redovisas i rapporten över resultat.
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Not 24 Förbindelser och
eventualförpliktelser

Not 25 Operationella leasingavtal
Operationella leasingavtal där Sanitec är leasetagare

31 december
2014

31 december
2013

0,0

0,0

Inteckningar och panter

Sanitec har diverse icke uppsägningsbara operationella leasingavtal.
Framtida minimileaseavgifter som hänför sig till dessa avtal ges i tabellen
nedan.

Fastighetsinteckningar
För egen räkning
Redovisat värde av pantförskrivna
tillgångar
För egen räkning
Totalt

Framtida minimileaseavgifter gällande operationella leasingavtal

6,3
6,3

5,5

Inom ett år

11,7

12,4

5,6

Mellan ett och fem år

20,1

22,1

Totalt

Borgen och övriga förbindelser
Övriga förbindelser
2,6

För egen räkning

0,3

0,3

För andras räkning

0,1

0,1

4,8

3,0

Borgen

Totala borgen, inteckningar och
panter 1)
1)

18,7

16,6

50,5

51,1

Operationella leasingavtal där Sanitec är leasegivare
4,4

Totalt

31 december
2013

Förfaller

Efter fem år

För egen räkning

31 december
2014

Sanitec har vissa operationella leasingavtal där Sanitec är leasegivare.
Framtida minimileaseavgifter som hänför sig till icke uppsägningsbara
avtal ges i tabellen nedan.
Framtida minimileaseavgifter gällande operationella leasingavtal

31 december
2014

31 december
2013

Inom ett år

0,4

0,4

Mellan ett och fem år

0,2

0,4

Efter fem år

0,2

0,2

0,8

1,1

Förfaller
11,1

8,6

Denna tabell innefattar inte värdet för borgen, inteckningar och panter som
säkrade skulder den 31 december 2013. Det nominella värdet på alla beviljade
säkerheter av koncernen översteg det sammanlagda redovisade värdet på de
skulder för vilka de har utfärdats.,

Totalt

I samband med refinansieringen som ägde rum i juni 2014 frigjordes
koncernens panter, inteckningar och garantier som var relaterade till det
förutbetalda räntejusteringslånet om 250,0 miljoner euro och den
uppsagda 50,0 miljoner euro outnyttjade prioriterade rörelsekrediten.
De nya lån som tagits (125 miljoner euro terminslån och 150 miljoner
euro rörelsekredit) löper utan säkerheter.
Före refinansiering i juni 2014 hade alla väsentliga tillgångar i
koncernen ställts som säkerhet för räntejusteringslånet och den
outnyttjade prioriterade rörelsekrediten. Sanitec Abp och vissa av
koncernens dotterföretag hade beviljat prioriterad borgen och
pantsättning för sina tillgångar. Majoriteten av koncernens materiella
anläggningstillgångar, mest betydande varumärken, aktier i de mest
betydande dotterföretag, fordringar, varulager samt bankkonton var
pantförskrivna. I denna säkerhet ingick även fastighetsinteckningar för
Sanitec Kolo Sp.z. o.o (Polen), Sanitec Europe Oy (Finland) och Ifö Sanitär
AB (Sverige) och PJSC Slavuta Plant “Budfarfor” (Ukraina) för deras
fastigheter.
Under tredje kvartalet 2013 återbetalades skulderna tagna av PJSC
Slavuta Plant “Budfarfor”, ett ukrainskt dotterföretag till Sanitec, i förtid. I
samband med den förtida återbetalningen frigjordes de därtillhörande
ställda säkerheterna och liknande säkerheter har givits under fjärde
kvartalet 2013 som säkerhet för räntejusteringslånet samt den
prioriterade rörelsekrediten.
Den 31 december 2014 hade koncernen också vissa övriga
förbindelser för egen räkning som uppgick till 4,3 miljoner euro. Dessa
inkluderade bland annat ett avtalsmässigt åtagande i Ukraina för förvärv
av materiella anläggningstillgångar avsende arrenderade tillgångar.
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Not 26 Upplysningar om närstående
Närstående parter till Saniteckoncernen innefattar moderföretaget
Sanitec Abp och alla dotterföretag inom koncernen, styrelseledamöterna i Sanitec Abp, deras nära familjemedlemmar och företag som står
under deras bestämmande inflytande, ledamöter av ledningsgruppen
(Top Management Team) deras nära familjemedlemmar och företag
som står under deras bestämmande inflytande och aktieägare som har
ett betydande inflytande i Sanitec genom aktieägande. Sofia IV S.à r.l.
som var moderförtaget till koncernen före notering på NASDAQ
Stockholm, ägde fortfarande 20 % av aktier och rösträtter i Sanitec och
var därför en närstående part till Sanitec vid slutet av 2014.
Styrelsearvoden (euro)
2014

2013

1)

Styrelsearvode

Fredrik Cappelen (ordförande)

37 988

50 000

Adrian Barden

21 029

25 000

Styrelsearvode

Johan Bygge

23 064

—

Margareta Lehmann

16 959

4 167

Caspar Callerström

18 994

—

Pekka Lettijeff

21 029

25 000

Ulf Mattsson

18 994

25 000

Joakim Rubin

21 029

—

179 086

129 167

Totalt
1)

Inkluderar arvode för arbete inom utskott.

Joakim Rubin har varit en styrelseledamot sedan den 13 maj 2014, Johan
Bygge har varit en styrelseledamot sedan den 27 september 2013 och
Margareta Lehmann sedan den 29 oktober 2013.
Enligt den finska aktiebolagslagen godkänner bolagsstämman den
ersättning som betalas till styrelsen. Vid bolagsstämman den 13 maj
2014 beslutades att den årliga ersättningen till stryrelseordföranden ska
uppgå till 50 000 euro och att var och en av övriga styrelseledamöter ska
erhålla årlig ersättning om 25 000 euro. För arbete i av styrelsen inrättade
utskott beslutades att årligt arvode utgår med 6 000 euro till
ordföranden i ersättningsutskottet och 3 000 euro till övriga medlemmar
av ersättningsutskottet samt med 9 000 euro till ordföranden i
revisionsutskottet och 6 000 euro till övriga medlemmar av
revisionsutskottet.
Styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner när deras
styrelseuppdrag upphör.
Ersättning till ledningsgruppen (Top Management Team (euro)
Peter Nilsson (VD och koncernchef)

2014

2013

578 571

582 473

Rörlig ersättning

45 622

446 918

Periodisering av aktierelaterade
incitamentprogram

43 403

—

8 580

—
1 029 391

Grundlön

Andra förmåner

44

Totalt

676 176

Pension

292 024

383 840

Totalt

968 200

1 413 231
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Verkställande direktörs ersättning betalas i SEK och är räknats om till EUR
enligt den genomsnittliga valutakursen på rapportperioden. Beloppen
presenterade i euro är föremål för valutakursförändringar.
Övriga ledningsgruppmedlemmar
Grundlön
Rörlig ersättning
Ersättningar för uppsägning
Periodisering av aktierelaterade
incitamentprogram
Andra förmåner
Totalt
Pension
Totalt

2014

2013

1 584 709
77 219
—

1 545 695
220 683
631 631

70 747
49 481
1 782 155
526 065
2 308 220

—
51 310
2 449 318
500 043
2 949 361

Vissa ledningsgruppmedlemmar får deras ersättning i en annan valuta
än euro. Dessa ersättningar är räknats om till euro enligt den genomsnittliga valutakursen på rapportperioden. Beloppen presenterade i euro är
föremål för valutakursförändringar.
Ersättningen till VD och koncernchef ska bestämmas av styrelsen.
Ersättningen till övriga ledningsgruppmedlemmar eller övriga som
rapporterar direkt till VD och koncernchef ska föreslås av VD och
koncernchef eller Ersättningsutskottet och godkännas av styrelsen.
Beslut om samtliga aktie- eller aktieprisrelaterade ersättningar och incitament ska uteslutande fattas av bolagsstämman.
Förutom lön har VD och koncernchef och andra ledningsgruppmedlemmar i allmänhet rätt till en årlig bonus på högst 50–75 % av
årslönen i enlighet med Sanitecs bonussystem, årliga pensionspremier
som motsvarar 15–27,5 % av årslönen, sjuklön som motsvarar 75–100 %
av månadslönen under de första 3–6 månaderna av en sjukperiod samt
tjänstebil.
VD och koncernchefens uppsägningstid är sex månader. Om Sanitec
avslutar hans anställning har han rätt till 12 månaders avgångsvederlag.
VD och koncernchef har ingen rätt till en speciell ytterligare ersättning
om hans uppdrag upphör till följd av ett offentligt uppköpserbjudande.
Majoriteten av medlemmarna i ledningsgruppen har rätt till 12
månaders avgångsvederlag i de fall att de sägs upp av Sanitec
(uppsägningstiden är sex månader). Tre av medlemmarna i ledningsgruppen är bundna av ett konkurrens- och värvningsförbud (vad gäller
kunderna samt övriga anställda) som gäller under 12 månader efter att
deras respektive anställning har upphört. Konkurrensklausulen
innehåller ingen ytterligare ersättning för de medlemmarna i ledningsgruppen under denna period. Utöver det som har angetts ovan har
medlemmarna i ledningsgruppen inte rätt till några förmåner när deras
anställning upphör.
VD och koncernchefens pensionsålder är 65 år. Övriga ledningsgruppmedlemmars pensionsåldern är 65 år.
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Styrelseledamöters
aktieinnehav i Sanitec
Fredrik Cappelen (ordförande) 1)
Adrian Barden

31 december
2014
50 820

31 december
2013
50 820

18 033

18 033

Caspar Callerström

–

–

Pekka Lettijeff

18 115

13 115

Ulf Mattsson 2)

32 787

32 787

Johan Bygge

8 197

8 197

Margareta Lehmann

–

–

Joakim Rubin

–

–

127 952

122 952

Totalt
1)

Aktier via kapitalförsäkring

2)

Aktier via en närstående part och / eller kapitalförsäkring

Ledningsgruppens
(Top Management Team)
aktieinnehav i Sanitec
Peter Nilsson 3)

31 december
2014
170 434

31 december
2013
163 934

Krister Boëthius

12 000

10 000

Miguel Definti

1 927

–

50 180

49 180

Gun Nilsson
Anders Spetz 4)
Magnus Terrvik 3)
Harald Treml

3 000

1 000

99 000

98 360

2 028

–

–

–

338 569

322 474

Liselotte Bergmark
Totalt

TRANSAKTIONER MED ANDRA NÄRSTÅENDE PART
Under andra kvartalet 2013 gjorde Sanitec en förtida låneåterbetalning
på 148,4 miljoner euro till moderföretaget Sofia IV S.à r.l., som var
koncernens moderföretag före notering på NASDAQ Stockholm.
Räntekostnaden för perioden januari–december 2013 uppgick till 1,9
miljoner euro, exklusive källskatt.
Fordringar från och skulder till andra närstående part

Fordringar från Sofia III S.à r.l.

31 december
2014
0,0

31 december
2013
0,1

Både aktier som är ägda direkt och via en närstående part och / eller
kapitalförsäkring.

3)

4)

Medlem i ledningsgruppen tills den 31 december 2014.

Vidare, den 31 december 2014 var de följande styrelseledamöter och
ledningsgruppmedlemmar (“Sofia LP Investors”) indirekta aktieägare i
Sanitec genom sin intresseandel i Sofia LP, ett engelskt aktiebolag
(limited partnership) som i sin tur är en indirekt aktieägare i Sofia IV S.à r.l.
som innehar 20 % av aktierna i Sanitec Abp: Fredrik Cappelen, Adrian
Barden, Johan Bygge, Pekka Lettijeff, Ulf Mattsson, Caspar Callerström,
Peter Nilsson, Gun Nilsson, Magnus Terrvik, Harald Treml och Krister
Boëthius.
Det totala innehav som Sofia LP Investors har i Sofia LP motsvarar
0,22 % av indirekt innehav i Sanitec Abp per den 31 december 2014.
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Not 27 Dotterföretag
Listan av Sanitec-koncernens dotterföretag ges nedan. Det finns inga väsentliga innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretag. Det
immateriella återstående innehav utan bestämmande inflytande i PJSC Slavuta Plant “Budfarfor” redovisas som skuld i rapporten över finansiell
ställning.
Under 2014 förvärvade Sanitec innehavet utan bestämmande inflytande i Koralle International GmbH.
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Moderföretaget som
ägare

Ägarandel (%)
31 december
2014

Ägarandel (%)
31 december
2013

Namn

Säte

Lincoln Land Fünfte B.V.
Sanitec Europe Oy
Sanitec Russia Oy
Sanitec LLC
Leda Holdings S.A.S.
IDO Kylpyhuone Oy
Sanitec Holdings Norway A/S
Porsgrund Bad AS
Ifö Sanitär AB
Contura Steel AB

Amsterdam, Nederländerna
Helsingfors, Finland
Helsingfors, Finland
Moskva, Ryssland
Samoreau, Frankrike
Ekenäs, Finland
Porsgrunn, Norge
Porsgrunn, Norge
Bromölla, Sverige
Bromölla, Sverige

X
—
—
—
—
—
X
—
—
—

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Allia International S.A.1)
Allia Holding GmbH
Sanitec Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
Varicor S.A.S.
Varicor GmbH
Allia S.A.S.
Produits Céramiques de Touraine S.A.S.2)
Alliages Céramiques S.A.S.
B.V. de Sphinx Maastricht
Sphinx IP B.V.
Baduscho Dusch- und Badeeinrichtungen Produktionsund Vertriebsgesellschaft mbH
Bekon Koralle AG
Koralle International GmbH
Koralle Sanitärprodukte GmbH
Servico Gesellschaft fur Sanitärtechnik GmbH
Ceravid GmbH
Keramag Keramische Werke GmbH
Sanitec S.R.O.
Eurocer Industria de Sanitarios S.A.
Sanitec Kolo Sp. z o.o.
Scan Aqua Sp. z o.o.
Sanitec SSC Sp. z o.o.
Sanitec Ukraine LLC
Slavuta Holdings LLC
PJSC Slavuta Plant “Budfarfor” 3)
Sanitec Trading LLC
Sanitec Holding Italy S.p.A.
Pozzi Ginori S.p.A.
Royal Sanitec AB
Sanitec UK Ltd
Twyford Pension Trustees Ltd
Twyford Holdings Ltd
Twyford Bathrooms
Twyford Ltd
Twyfords Ltd
Sanitec Trading (Zhongshan) Co. Ltd
Sanitec Holdings Sweden AB
Sanitec Trading LLC

Samoreau, Frankrike
Ratingen, Tyskland
Vlotho, Tyskland
Wisches, Frankrike
Gaggenau, Tyskland
Samoreau, Frankrike
Selles sur Cher, Frankrike
Limoges, Frankrike
Maastricht, Nederländerna
Maastricht, Nederländerna
Enzersdorf an der Wischa,
Österrike
Dagmersellen, Schweiz
Vlotho, Tyskland
Vlotho, Tyskland
Weißenburg in Bayern, Tyskland
Essen, Tyskland
Ratingen, Tyskland
Tabor, Tjeckien
Carregado, Portugal
Koło, Polen
Ozorków, Polen
Łódź, Polen
Kiev, Ukraina
Kiev, Ukraina
Slavuta, Ukraina
Kiev, Ukraina
Milano, Italien
Milano, Italien
Bromölla, Sverige
Alsager, Storbritannien
Alsager, Storbritannien
Alsager, Storbritannien
Alsager, Storbritannien
Alsager, Storbritannien
Alsager, Storbritannien
Zhongshan, Kina
Bromölla, Sverige
Moskva, Ryssland

—
X
—
—
—
—
—
—
—
—

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
X
—
X
—
—
—
—
X
—
—
X
—
—
—
—
—
X
—
X

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
94,8
100
100
100
100
100
100
100
100
—
100
100
99,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1)

<0,01 % av aktierna ägs av tre lokalt anställda ledningspersoner från Sanitec.

2)

<0,01 % av aktierna ägs av lokalt anställda ledningspersoner från Sanitec och 0,01 % av aktierna ägs av fysiska personer utan koppling till Sanitec.

3)

<0,4 % av aktierna ägs av minoritetsaktieägare. Ett inlösensförfarande är förnärvarande pågående.
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Not 28 Rättsliga processer
Sanitec är i och utsatt för olika juridiska åtgärder eller ersättningskrav och
andra juridiska och administrativa utredningar och förfaranden, inklusive
skatte- och miljökrav, som uppstår till följd av eller är förbundna med
bolagets ordinarie verksamhet. Det är Sanitecs policy att avsätta medel i
samband med sådana tvister om det är troligt att bolaget blir betalningsskyldigt, och om beloppet med rimlig säkerhet kan beräknas.
EU KONKURRENSFÖRFARANDEN - EU DOMSTOLEN
I juni 2010 meddelade EU-kommissionen sitt beslut gällande Sanitecs
påstådda delaktighet i en priskartell och konkurrensbegränsande
metoder under perioden 1994–2004 med 17 europeiska badrumstillbehörs- och badrumsinredningstillverkare. Sanitec ålades år 2010 att
betala 57,7 miljoner euro i böter. Bolaget överklagade beslutet till
EU-domstolen i Luxemburg under 2010, som meddelade sitt beslut i
september 2013. Domstolen annullerade delar av EU-kommissionens
beslut med avseende på vissa fakta gällande Frankrike och Italien, och
minskade bötesbeloppet med 7,1 miljoner euro. Återbetalning till
Sanitec gjordes i slutet av oktober 2013. I början av december 2013
meddelades Sanitec om att EU-kommissionen har överklagat beslutet i
EU-domstolen. Om EU-kommissions överklagande går igenom kan
Sanitec komma att tvingas återbetala de 7,1 miljoner euro som bolaget
fick tillbaka i oktober 2013. Sanitec har inkommit med svaromål i början
av februari 2014, samt en genstämning.
ERSÄTTNINGSKRAV FRÅN TIDIGARE ANSTÄLLDA HOS PCT
I december 2013 föll domen i den franska arbetsdomstolens första
instans angående totalt 84 tidigare anställda hos Produit Céramiques de
Touraine S.A. (”PCT”) som under 2011 överklagat beslut om sina
avgångsvederlag. Domstolens beslut var till Sanitecs nackdel. I enlighet
med beslutet ska ytterligare ersättningar om cirka 6,5 miljoner euro
betalas ut till de tidigare anställda. Ingen omedelbar betalning har
beordrats och PCT överklagade beslutet i samtliga 84 fall i slutet av
december 2013 och inväntar att överklagande skall inledas. Inga
avsättningar har gjorts för detta i koncernredovisningen eftersom det
bevismaterial som Sanitec fått ta del av inte väsentligt förändrar Sanitecs
ursprungliga bedömning. Dock kan risken för ytterligare ett negativt
domslut inte uteslutas.

SKATTETVISTER
Eurocer Industria de Sanitaros S.A. i Portugal och tre medlemmar i det
lokala företagets nuvarande ledning har varit föremål för en granskning
hos de portugisiska skatte- och tullmyndigheterna som ett resultat av
åtgärder vidtagna av en tidigare underleverantör som tillhandahöll delar
av den lokala arbetsstyrkan under 2007–2011. Granskningen är slutförd
och åklagaren har givit besked om ytterligare anspråk på företaget och
dess nuvarande ledning i januari 2015. Företaget ansågs inte vara
ansvarigt för handlingar eller underlåtenhet utförda av underleverantören men vissa andra påståenden har framförts mot företaget och
dess nuvarande chefer som härrör sig från beteende av en underleverantör och en av företagets tidigare anställda. Företaget granskar för
närvarande beskedet och kommer att vidta rättsliga förfarandeåtgärder i
enlighet med lokal lagstiftning i vederbörlig ordning. Inga avsättningar
har gjorts för detta i koncernredovisningen.
Koncernen är från tid till annan föremål för lokala skatterevisioner,
omräkningar och tillhörande processer.
En skatterevision för åren 2007–2011 påbörjades år 2012 i Tyskland.
Revisionsprocessen beräknas vara avslutad under 2015. Sanitec har
redovisat avsättningar i koncernredovisningen för det förväntade
resultatet av skatterevision.
I Italien är koncernen i färd med att överklaga ett flertal betydande
omräkningar från de lokala skattemyndigheterna för räkenskapsåren
2004–2008. Det kan ta många år innan den italienska skatteprocessen är
slutförd.
I Ukraina bestrider och överklagar koncernen fortlöpande de lokala
skattemyndigheternas beslut och bedömningar, som en del av den
ordinarie verksamheten.
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Not 29 Aktierelaterade ersättningar
Sanitecs ordinarie bolagstämma beslöt den 13 maj 2014 om ett
aktierelaterade program med syfte att sammanlänka deltagarnas
ersättningsmöjligheter och intressen med aktieägarnas och,
programmet är därmed förenligt med bolagets intressen.
Sanitecs aktierelaterade program 2014 omfattar cirka 25 anställda
bestående av ledningsgruppen och andra nyckelpersoner. För att delta i
programmet krävs ett eget aktieägande i Sanitec. Efter
intjänandeperioderna kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas
aktier i Sanitec förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. För att s.k.
matchningsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla aktier i Sanitec
krävs fortsatt anställning i Sanitec, att det egna aktieägandet utan
uppehåll bestått samt att totalavkastningen för aktieägare i Sanitec
överstiger 0 %. Tilldelning av aktier baserat på så kallade
prestationsaktierätter kräver vidare, förutom fortsatt anställning i Sanitec
och att det egna aktieägandet utan uppehåll bestått under samma tid,

att vissa finansiella prestationsmål uppfyllts. Programmet är indelat i tre
olika serier baserat på längden av intjänandeperioderna (Serie 2014,
Serie 2014-2015 och Serie 2014-2016). Maximalt antal aktier i Sanitec
som kan tilldelas enligt programmet ska vara begränsat till 340 000 vilket
motsvarar cirka 0,34 % av utestående aktier och röster i Sanitec.
Kostnader från den aktierelaterade planen, inklusive sociala
kostnader, var 0,3 miljoner euro under 2014. Skulder från det
aktierelaterade programmet i rapporten över finansiell ställning var 0,0
miljoner euro.
I fall av en förändring av kontrollen i Sanitec, skall en minskad
tilldelning av aktier beräknas. Enligt villkoren i planen, kan styrelsens
Ersättningsutskott besluta om ett undantag från den minskade
tilldelningen av aktier.

De allmänna villkoren för det aktierelaterade incitamentsprogrammet
Aktierelaterade incitamentprogram 2014
13 juni 2014

Tilldelningstidpunkt
Intjäningsvillkor
Marknadsvillkor
Icke-marknadsvillkor
Övriga villkor

Totalavkastningen för aktieägare i Sanitec > 0 %
Sanitecs genomsnittliga organiska tillväxt i nettoomsättningen; genomsnittlig rörelsemarginal (EBIT); genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital (ROCE); genomsnittlig ökning av resultat per aktie (EPS).
Eget aktieägande i Sanitec och fortsatt anställning i Sanitec

Not 30 Händelser efter rapportperioden
Den 5 januari 2015 mottog Sanitec Abp i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Geberit
AG. Enligt anmälan, ifall offentliga uppköpserbjudandet fullföljs, skulle
Geberit AGs ägande på basis av de mottagna godkännandena tills 2
januari 2015 (inkluderat aktierna representerade av de oåterkalleliga
åtagandena givna av Sofia IV S.à r.l. och Zeres Public Market Fund) vara
81 201 963 aktier, som motsvarar ungefär 81,20 % av alla aktier och röster
i Sanitec Abp (medräknat de 190 000 egna aktier som innehas av Sanitec
Abp).
Den 15 januari 215 mottog Sanitec Abp i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Geberit
AG. Enligt anmälan, ifall offentliga uppköpserbjudandet fullföljs, skulle
Geberit AGs ägande på basis av de mottagna godkännandena tills 14
januari 2015 (inkluderat aktierna representerade av de oåterkalleliga
åtagandena givna av Sofia IV S.à r.l. och Zeres Public Market Fund) vara
62 636 325 aktier, som motsvarar ungefär 62,64 % av alla aktier och röster
i Sanitec Abp (medräknat de 190 000 egna aktier som innehas av Sanitec
Abp). Fullföljandet av uppköpserbjudandet är villkorat till uppfyllelse
eller frånfall av Geberit AG av vissa villkor för fullföljandet.
Morgan Stanley meddelade Sanitec Abp att det hade den 26 januari
2015 förvarvat och uppnått ett indirekt aktieinnehav innebärande att
aktieägandet överrskridit gränsen 5,0 % av bolagets aktier och röster.
Enligt anmälan ägde Morgan Stanley 5 101 418 aktier indirekt,
motsvarande cirka 5,10 % av aktierna och rösterna i Sanitec Abp.
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Den 30 januari 2015 meddelade Geberit AG att den hade erhållit
erforderligt konkurrensgodkännande för genomförande av offentliga
uppköpserbjudandet från relevanta konkurrensmyndigheter. Till följd av
detta var fullföljandet av uppköpserbjudandet inte längre villkorat av
erhållande av nödvändiga myndighetstillstånd.
Den 3 februari 2015 meddelade Geberit AG att sitt offentliga
uppköpserbjudande verkställs genom Geberit Investment Oy, ett
indirekt helägt dotterbolag av Geberit. Enligt anmälan, när likviden för
genomförandet av erbjudandet är redovisad och äganderätten till de
inlämnade aktierna har övergått till Geberit Investment Oy, skulle
Geberit Investment Oy:s direkta ägande och Geberit AGs indirekta
ägande vara 99 080 684 aktier, som motsvarar ungefär 99,08 % av alla
aktier och röster i Sanitec (medräknat de 190 000 egna aktier som
innehas av Sanitec).
Den 3 februari 2015 meddelade Geberit AG att samtliga villkor för
fullföljande av offentliga uppköpserbjudandet har uppfyllts och att
uppköpserbjudandet har förklarats ovillkorat. Geberit beräknade att
redovisning av likvid för aktier som lämnats in till och med den 2 februari
2015 sker omkring den 10 februari 2015. Geberit AG meddelade vidare
en förlängd acceptperiod som möjliggör för kvarstående aktieägare i
Sanitec att acceptera erbjudandet till den 17 februari 2015 klockan 17:00
(CET).
Den 3 februari 2015 beslutade Sanitecs styrelse att upplösa det
aktierelaterade incitamentsprogrammet 2014 samt att överföra 50 802
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egna aktier, som är i bolagets besittning, till deltagarna i programmet.
Överförandet skedde genom en riktad aktieemission utan vederlag i
enlighet med bemyndigandet som styrelsen har. Överförandet av de
egna aktierna var genomfört den 4 februari 2015. Efter att överförandet
genomförts innehar Sanitec sammanlagt 139 198 egna aktier.
Sanitec mottog den 10 februari 2015 i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Sofia IV S.à
r.l. Enligt anmälan minskar Sofia IV S.à r.l:s ägande i Sanitec till noll den 10
februari 2015 enligt fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet.
Sanitec mottog den 9 februari 2015 i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Zeres
Capital AB. Enligt anmälan minskar Zeres Capital AB:s ägande i Sanitec
via Zeres Public Market Fund till noll enligt redovisandet av likviden för
genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet den 10 februari
2015.
Sanitec mottog den 9 februari 2015 i enlighet med finska
värdepappersmarkandslagen kapitel 9 § 5 en ny anmälan från Geberit.
Enligt anmälan har verkställandet av genomförandet av det offentliga
uppköpserbjudandet inletts och redovisningen av likvid kommer att ske
omkring den 10 februari 2015. När likviden för genomförandet av
Erbjudandet är redovisad och äganderätten till de inlämnade aktierna
har övergått till Geberit Investment Oy, är Geberit Investment Oys
direkta ägande och Geberit AGs indirekta ägande enligt anmälan
99 080 684 aktier, vilket motsvarar ungefär 99,08 % av alla aktier och
röster i Sanitec (medräknat de 139 198 egna aktier som innehas av
Sanitec).
Geberit AG offentliggjorde den 11 februari 2015 att redovisning av
likvid för de 99 080 684 förvärvade aktierna i Sanitec som lämnats in i
Erbjudandet har slutförts. Dessa aktier motsvarar 99,22 % av samtliga
aktier och röster i Sanitec (exklusive de 139 198 aktier som innehades av
Sanitec den 11 februari 2015). Geberit offentliggjorde även en ytterligare
förlängning av acceptperioden vilket ger de återstående aktieägarna i
Sanitec möjlighet att acceptera Erbjudandet fram till och med den 2
mars 2015 klockan 17:00 (CET).
Styrelsen för Sanitec Abp beslutade den 11 februari 2015 att ansöka
om avnotering av Sanitecs aktier från NASDAQ Stockholm.
Sanitec Abp informerades den 12 februari 2015 om att NASDAQ
Stockholm godkänt Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att
sista dag för handel i Sanitecs aktier på NASDAQ Stockholm blir den 27
februari 2015.
Morgan Stanley meddelade Sanitec Abp den 12 februari 2015 att
dess indirekta aktieinnehav i Sanitec har sjunkit under gränsen 5,0 % av
Sanitecs aktier och röster den 10 februari 2015.
Geberit Investment Oy meddelade Sanitec Abp den 12 februari 2015
att det innehar mer än nio tiondelar av Sanitecs samtliga aktier och
röster. Följaktligen har Geberit meddelat om rätten, som baserar sig på
finska aktiebolagslagen kapitel 19 § 1, att till gängse värde lösa in de
aktier som innehas av övriga aktieägare i Sanitec. Geberit har beslutat att
utöva inlösenrätten och att lösa in alla aktier som innehas av återstående
aktieägare i Sanitec. Priset som kommer att erbjudas av Geberit i
inlösenförfarandet är 10,36 euro per aktie, vilket i euro motsvarar
vederlaget om 97,00 SEK som Geberit betalade i det offentliga
uppköpserbjudandet som offentliggjordes den 14 oktober 2014.
Geberit har meddelat att Geberit svarar för all eventuell överlåtelseskatt
som uppbärs i Finland och härleds från inlösen samt för betalningar och
avgifter som härleds från registreringar till värdeandelssystemet vilka
utförs till följd av inlösen. För att genomföra inlösen kommer Geberit att
inleda skiljeförfarande i enlighet med finska aktiebolagslagen.
Sanitec Abps styrelse sammankallade den 13 februari 2015 en extra

bolagsstämma attske i Stockholm, Sverige, den 9 mars 2015 för att
besluta, inter alia, om nya styrelseledamöter och styrelseordförande.
Den 16 februari 2015 återbetalade Sanitec frivilligt i förskott och
annullerade terminslån- och rörelsekreditavtalet om 275 miljoner euro.
Den frivilliga förskottsbetalningen finansierades med nya lånefaciliteter
om 175 miljoner euro som ställdes till Sanitecs förfogande av Geberit
koncernen.
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Nyckeltal
(miljoner euro)
2014

2013

2012

689,4

701,8

752,8

78,9

67,9

73,0

11,4

9,7

9,7

—

-6,5

-4,9

78,9

74,4

77,9

11,4

10,6

10,4

103,5

102,7

107,7

15,0

14,6

14,3

Resultat före skatt

53,3

48,2

67,0

Periodens resultat

45,6

42,5

71,7

6,6

6,1

9,5

73,8

74,7

87,9

438,5

531,0

657,8

46,3

44,4

243,7

120,1

150,6

-42,9

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %,
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat, justerad
Rörelsemarginal, %, justerad
EBITDA, justerad
EBITDA marginal, %, justerad

Procent av nettoomsättning, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Totala tillgångar
Totalt eget kapital
Räntebärande nettoskulder
Räntebärande nettoskulder / EBITDA, justerad

1,2

1,5

-0,4

10,6

8,4

37,1

259,6

339,7

-17,6

31,2

19,4

19,3

110,9

35,7

34,5

79

82

88

Antal anställda i medeltal

6 176

6 516

7 004

Antal anställda vid perioden slut

6 149

6 211

6 688

21,2

19,3

13,1

Soliditet, %
Nettoskuldsättningsgrad, %
Avkastning på investerat kapital (ROCE), %, rullande 12 månader
Avkastning på eget kapital, %, rullande 12 månader
Kassagenerering

Investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Investeringar i aktier i dotterföretag
Totala bruttoinvesteringar
Bruttoinvesteringar som procent av nettoomsättning, %
Forskning- och utvecklingskostnader, totalt
Procent av nettoomsättning, %
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1,0

0,0

0,0

22,1

19,3

13,1

3,2

2,8

1,7

-10,4

-9,6

-8,3

1,5

1,4

1,1
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Nyckeltal per aktie
2014

2013

2012

100 000 000

100 000 000

100 000 000

Antal aktier, slutet av perioden, emissionkorrigerat, utan egna aktier

99 810 000

100 000 000

100 000 000

Antal aktier, medeltal, emissionkorrigerat, utan egna aktier

99 931 466

100 000 000

100 000 000

Antal aktier, medeltal, efter utspädning, utan egna aktier

99 941 769

100 000 000

100 000 000

Slutkurs, SEK

96,75

67,50

—

Slutkurs, euro 1)

10,30

7,62

—

Aktiekurs, högsta, SEK

97,25

67,50

—

Aktiekurs, högsta, euro 1)

10,35

7,62

—

Aktiekurs, lägsta, SEK

62,75

62,00

—

6,68

7,00

—

85,14

64,10

—

9,36

7,41

—

Aktiestockens marknadsvärde, miljoner SEK

9 656,6

6 750,0

—

Aktiestockens marknadsvärde, miljoner euro 1)

1 028,1

761,9

—

Antal omsatta aktier under perioden, miljoner aktier

141,3

19,7

—

Omsättningen av aktier, %

Antal aktier, slutet av perioden, emissionkorrigerat

Aktiekurs, lägsta, euro 1)
Aktiekurs, handelsvolymvägd medelkurs, SEK
Aktiekurs, handelsvolymvägd medelkurs, euro 2)

141,4

19,7

—

Resultat per aktie (EPS), före utspädning, euro

0,46

0,42

0,72

Resultat per aktie (EPS), efter utspädning, euro

0,46

0,42

0,72

Resultat per aktie (EPS), före utspädning, SEK 1)

4,29

3,76

6,15

Resultat per aktie (EPS), efter utspädning, SEK

4,28

3,76

6,15

0,46

0,44

2,44

—

0,22

2,38

—

51,8

332,3

1)

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare per aktie, euro
Utdelning / utbetalning per aktie, euro

3)

Utdelning / utbetalning i procent av resultatet
Effektiv utdelning / utbetalning, %

—

2,9

—

Pris / vinst -förhållande (P/E-tal)

22,6

17,9

—

Pris / eget kapital per aktie

22,2

17,2

—

2014

2013

2012

EUR/NOK

9,0420

8,3630

7,3483

EUR/PLN

4,2732

4,1543

4,0740

EUR/GBP

0,7789

0,8337

0,8161

EUR/SEK

9,3930

8,8591

8,5820

EUR/UAH

19,2009

11,3413

10,6376

EUR/NOK

8,3544

7,8067

7,4751

EUR/PLN

4,1843

4,1975

4,1847

EUR/GBP

0,8061

0,8493

0,8109

Sedan den 10 december 2013 är Sanitecs aktier noterade på NASDAQ Stockholm. Aktierna är noterade i SEK.
1)

Konverterad till euro eller SEK med periodens slutkurs

2)

Konverterad till euro med periodens medelkurs

3)

Utbetalningar för år 2013 och 2012 var utbetalningar från fonden för inbetalt fritt eget kapital

Valutakurser
Valutakurser

Medelkurs

EUR/SEK

9,0985

8,6515

8,7041

EUR/UAH

15,9622

10,84249

10,40006
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Formler av nyckeltal

52

Nyckeltal

Definition

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella intäkter och kostnader och inkomstskatter

Rörelseresultat (EBIT), justerad

Resultat före finansiella intäkter och kostnader och inkomstskatter justerad med
jämförelsestörande poster

EBITDA

Rörelseresultat justerat med avskrivningar och nedskrivningar

EBITDA, justerad

Rörelseresultat justerat med avskrivningar, nedskrivningar och jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster

Vinster och förluster på avyttrande rörelseverksamheter, omstruktureringskostnader,
kostnader för uppsägning av den högsta ledningen, kostnader relaterade till EU
kartellböterna, övriga kostnader som anses vara av engångskaraktär

Räntebärande nettoskulder

(Långfristiga räntebärande skulder + kortfristiga räntebärande skulder med nominella
värde) - likvida medel

Räntebärande nettoskulder / EBITDA, justerad

Räntebärande nettoskulder / EBITDA, justerad, rullande 12 månader

Soliditet, %

Total eget kapital / (totala tillgångar - erhållna förskott) x 100

Nettoskuldsättningsgrad, %

Räntebärande nettoskulder med nominella värde / total eget kapital x 100

Finansiella kostnader

Räntekostnader, finansiella kostnader och kursdifferenser från finansiella skulder

Avkastning på investerat kapital (ROCE), %, rullande 12
månader

(Resultat före skatt + finansiella kostnader, rullande 12 månader) / (Eget kapital +
räntebärande skulder, genomsnittet av kvartalen) x 100

Avkastning på eget kapital, %, rullande 12 månader

(Periodens resultat, rullande 12 månader) / (Total eget kapital, genomsnittet av kvartalen)
x 100

Kassagenerering

(EBITDA, justerad, minus utbetalningar för investeringar i immateriella tillgångar och
materiella anläggningstillgångar) / EBITDA, justerad

Resultat per aktie

Resultat för perioden / Vägt genomsnittligt emissionkorrigerat antal av aktier under
perioden

Aktiestockens marknadsvärde

Antal aktier, slutet av perioden, exklusive egna aktier x aktiens slutkurs

Omsättningen av aktier, %

Antal aktier omsatta under perioden / genomsnittlig antal av aktier x 100

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare per
aktie

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare vid slutet av perioden / justerat antal
aktier vid slutet av perioden

Utdelning / utbetalning per aktie

Utdelning eller övriga utbetalning av eget kapital / justerat antal aktier vid slutet av
perioden

Utdelning / utbetalning i procent av resultatet

(Utdelning / utbetalning per aktie) / (resultat per aktie) x 100

Effektiv utdelning / utbetalning, %

(Utdelning / utbetalning per aktie) / (aktiens slutkurs) x 100

Pris / vinst -förhållande (P/E-tal)

Aktiens slutkurs / resultat per aktie

Pris / eget kapital per aktie

Aktiens slutkurs / eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare per aktie
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Sanitec Abp
Resultaträkning
(tusen euro)

Not

1 januari–
31 december 2014

1 januari –
31 december 2013

OMSÄTTNING

2

20 118,5

17 828,7

Personalkostnader

3

-1 287,3

-1 480,9

Avskrivningar

4

-1 546,4

-1 481,3

Övriga rörelsekostnader

5

-20 083,0

-19 981,7

-2 798,1

-5 115,2

RÖRELSERESULTAT
Finansiella intäkter och kostnader
Dividendintäkter

6

29 015,4

8 582,4

Ränteintäkter och finansiella intäkter

6

4 494,4

6 867,1

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av placeringar
bland bestående aktiva

7

57 964,4

70 683,2

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

6

-20 068,8

-9 964,1

71 405,4

76 168,5

VINST FÖRE EXTRAORDINÄRÄ POSTER, BOKSLUTSDISPOSITIONER
OCH SKATTER

68 607,3

71 053,4

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

68 607,3

71 053,4
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Sanitec Abp
Balansräkning
(tusen euro)
Not

31 december
2014

31 december
2013

11 093,3

11 859,0

2 011,3

140,3

543 372,9

550 019,6

556 477,5

562 018,9

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA

8

Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
Placeringar
Andelar i företag inom samma koncern
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern

9

9 812,1

87 419,7

Övriga fordringar

9

626,5

11 240,5

9

52 199,2

19 098,4

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern
Övriga fordringar

10

0,3

193,0

Resultatregleringar

10

1 506,9

299,3

41,3

72,1

Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

TOTALA AKTIVA

64 186,2

118 323,0

620 663,7

680 341,8

PASSIVA
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Överkursfond
Fond för verkligt värde

11
2 813,1

2 813,1

43 708,0

43 708,0

-8,7

-1,0

325 116,5

347 116,5

Balanserad vinst

25 260,3

-44 144,8

Räkenskapsperiodens vinst

68 607,3

71 053,4

465 496,6

420 545,1

Fonden för inbetalt fritt eget kapital

TOTALT EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
Terminslån
Säkerställt räntejusteringslån
Checkräkningskrediter
TOTALT LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

125 000,0

—

—

250 000,0

19 331,2

—

144 331,2

250 000,0

462,3

372,1

8 406,4

5 867,0

KORTFRSTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
Leverantörsskulder
Skulder till företag inom samma koncern
Övriga skulder

92,6

221,4

1 874,6

3 336,2

10 835,9

9 796,7

TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL

155 167,1

259 796,7

TOTALT PASSIVA

620 663,7

680 341,8

Resultatregleringar
TOTALT KORTFRSTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
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Sanitec Abp
Kassaflödesanalys
(tusen euro)
1 januari–
31 december
2014

1 januari –
31 december
2013

-2 798,1

-5 115,2

1 546,4

1 481,3

-1 251,7

-3 633,9

-3 999,0

-1 808,9

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN:
Rörelseresultat
Korrektivposter:
Avskrivingar
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga räntefria fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder

2 636,7

1 482,8

-1 362,3

-326,1

Betalda räntekostnader

-9 353,7

-6 598,2

Erhållna dividender

29 015,4

8 582,4

4 417,9

6 862,2

Kassaflödet från förändring av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FINANSIELLA POSTER OCH SKATTER

Erhållna ränteintäkter
Övriga erhållna och betalda finansiella poster
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-4 399,3

-79,6

17 066,2

4 806,8

-662,8

-70 588,6

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i aktier i dotterföretag
Investeringar i immateriella tillgångar

-2 651,6

-141,1

-3 314,4

-70 729,7

-1 648,3

—

Utbetalning av eget kapital från fonden för fritt inbetalt eget kapital

-22 000,0

-238 333,3

Upptagning (+) av långfristiga räntebärande skulder

223 318,3

240 435,0

Återbetalning (-) av långfristiga räntebärande skulder

-329 669,0

—

Ökning (-) /minskning (+) av räntebärande lånefordringar

116 216,4

63 523,7

kassaflöde från finansieringsverksamheten

-13 782,6

65 625,3

-30,8

-297,6

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början

72,1

369,7

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

41,3

72,1

-30,8

-297,6

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av egna aktier

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL, ÖKNING (+) / MINSKNING (-)

Förändring av likvida medel
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Not 1 Redovisningsprinciper

Not 3 Personalkostnader

Sanitec Abp är ett publikt aktiebolag med säte i Helsingfors, Finland som
bedriver verksamhet enligt finsk rätt. Koncernens huvudkontor har
adressen Krämarvägen 2, 00440 Helsinfors, Finland. Sedan den 10
december 2013 är Sanitecs aktie noterad på NASDAQ Stockholm,
Sverige. Sanitec Abp är moderföretaget för Sanitec koncernen.
Sanitec Abps bokslut har upprättats i enlighet med den finska
bokföringslagen och förordningen samt den finska aktiebolagslagen.
Sanitec koncernens koncernredovisning har upprättats i enlighet med
internationella redovisningsstandarder (IFRS), och Sanitec Abp tillämpar i
sitt bokslut samma bokslutprinciper som Sanitec koncernen i den
utsträckning som det är möjligt enligt den finska redovisningsseden.
Sanitec koncernens redovisningsprinciper innefattas i
koncernredovisningen (not 1).
De väsentligaste skillnaderna mellan redovisningspriciper i Sanitec
Abps separata bokslut och i Sanitec koncernens koncernredovisning är
presenterade nedan.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER OCH
DERIVATINSTRUMENTER
Finansiella tillgångar och skulder med undantag för derivatinstrument
redovisas till anskaffningsvärde eller till anskaffningsvärde minskat med
nedskrivningar. Värderingsmetoder för derivat innefattas i
koncernredovisningen.

2014

2013

Löner och arvoden

-918,0

-1 106,5

Pensionskostnader

-198,6

-188,2

Övriga lönebikostnader

-170,8

-186,1

-1 287,3

-1 480,9

3

3

Totalt
Personal i medeltal

Ledningens löner och arvoden
Ledningens löner och arvoden är upplyst i not 26 i koncernredovisning.

Not 4 Avskrivningar
Immateriella rättigheter

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Moderföretagets extraordinära intäkter och kostnader innehåller
koncernbidrag som erhållits från eller givits till dotterföretag.

2014

2013

Centraleuropa

5 526,1

5 229,9

Östeuropa

3 829,3

3 327,1

Nordeuropa

5 157,9

4 330,9

Sydeuropa

4 375,7

3 713,1

Storbritannien och Irland

1 229,5

1 227,8

Totalt

2014

2013

-20 083,0

-19 981,7

Innefattar arvoden för revision:
Revision

-78,0

-78,0

Övriga revisionsrelaterade arvoden

-10,7

-329,1

Totalt

-88,7

-407,1

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader

Not 2 Omsättning
Omsättning per region

2013
-1 481,3

Not 5 Övriga rörelsekostnader
Administrationskostnader

FINANSIELLA LEASINGAVTAL
Leaseavgifter redovisas som hyreskostnader. Eventuella
ansvarsförbindelser gällande leasingavtal presenteras i bokslutet som
förbindelser.

2014
-1 546,4

20 118,5

Omsättningen består av försäljning av interna tjänster till
dotterföretagen.

17 828,7

2014

2013

29 015,4

8 582,4

Dividendintäkter
Från företag inom samma koncern
Övriga ränteintäkter och finansiella
intäkter
4 389,9

6 807,1

Från övriga företag

Från företag inom samma koncern

31,2

55,1

Realiserade valutakursdifferenser,
netto

73,3

4,9

4 494,4

6 867,1

Totalt
Räntekostnader och övriga finansiella
kostnader
Till företag inom samma koncern

-252,9

-82,7

-19 815,8

-9 504,3

-0,1

-377,1

Totalt

-20 068,8

-9 964,1

Finansiella intäkter och kostnader
totalt

13 441,01

5 485,38

Till övriga företag
Orealiserade valutakursdifferenser,
netto
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Not 7 Nedskrivningar och återföringar
av nedskrivningar av placeringar bland
bestående aktiva
2014

2013

Återföring av nedskrivningar av
fordringar från koncernföretag

65 273,9

70 683,2

Nedskrivningar av aktier i
dotterföretag

-7 309,5

—

57 964,4

70 683,2

2014

2013

Totalt

Not 8 Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Anskaffningsvärde vid början av
perioden

14 821,3

14 810,0

780,6

11,3

Anskaffningsvärde vid slutet av
perioden

15 601,9

14 821,3

Ackumulerade avskrivningar vid
början av perioden

-2 962,3

-1 481,0

Avskrivningar

-1 546,4

-1 481,3

Ackumulerade avskrivningar vid slutet
av perioden

-4 508,7

-2 962,3

11 093,3

11 859,0

Omklassificeringar

Redovisat värde vid slutet av
perioden

Anskaffningsvärde vid början av
perioden
Anskaffningar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid slutet av
perioden

Sanitec Holding Italy S.p.a.
Sanitec SSC sp.zo.o

140,3

10,6

2 651,6

141,1

-780,6

-11,3

2 011,3

140,3

550 019,6

479 361,0

-7 309,5

–

662,8

70 588,6

543 372,9

550 019,6

Andelar i företag inom samma
koncern
Redovisat värde vid början av
perioden
Nedskrivningar
Redovisat värde vid slutet av
perioden

Sanitec Holdings Norway A/S

2013

Placeringar

Anskaffningar

Dotterföretag

2014
Förskottsbetalningar och
pågående nyanläggningar

antal aktier

Dotterföretagets valuta

Aktiekapitalets
nominella
värde
(i tusental)

Redovisat värde
ägarandel, %

2014

2013

12 000

EUR

120

100

0,0

5 595,0

2 000

NOK

200

100

2 936,7

2 936,7

800

PLN

800

100

383,1

—

Sanitec Kolo Sp. zo.o.

200 000

PLN

10 000

100

31 324,1

31 324,1

Royal Sanitec AB

101 001

EUR

14 140

15

2 175,4

2 175,4

Lincoln Land Fünfte B.V.
Sanitec Trading Co Ltd

1 200

EUR

24

100

435 960,0

435 960,0

n/a

EUR

300

100

326,7

326,7
1 169,5

Sanitec Trading LLC

n/a

RUB

9 910

99

0,0

Slavuta Holdings LLC

n/a

UAH

56 629

1

0,0

265,3

3

EUR

65

100

600,0

600,0

86 087 108

GBP

86 087

100

Allia Holding GmbH
Sanitec UK Ltd
Totalt aktier i dotterföretag

69 666,8

69 666,8

543 372,9

550 019,6

Aktier i dotterförtag är upplyst också i not 27 av koncernredovisningen.
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Not 9 Fordringar

Not 11 Eget kapital
2014

2013

Fordringar hos företag inom samma
koncern
Långfristiga fordringar
Lånefordringar från företag inom
samma koncern
Totalt

9 812,1

87 419,7

2014
Aktiekapital vid början av perioden

2 813,1

2 813,1

Aktiekapital vid slutet av perioden

2 813,1

2 813,1

Överkursfond vid början av perioden

43 708,0

43 708,0

43 708,0

43 708,0

Överkursfond vid slutet av
perioden

9 812,1

87 419,7

Kundfordringar

21 423,1

18 046,0

Koncernens interna banktillgodohavande

29 724,7

305,2

Fond för verkligt värde vid början av
perioden

-1,0

3,2

Övriga fordringar

401,0

401,0

Förändring under perioden

-7,6

-4,2

Resultatregleringar

650,4

346,1

Totalt

52 199,2

19 098,4

Fond för verkligt värde vid slutet av
perioden

Totala fordringar hos företag inom
samma koncern

62 011,3

106 518,1

Kortfristiga fordringar

Övriga långfristiga fordringar
Aktiverade avgifter gällande räntebärande skulder

626,5

Övriga långfristiga fordringar
Totalt

8 486,0

—

2 754,4

626,5

11 240,5

Moms
Övriga kortfristiga fordringar
Totalt

-8,7

-1,0

Bundet eget kapital totalt

46 512,5

46 520,1

Fonden för inbetalt fritt eget kapital
vid början av perioden

347 116,5

585 449,8

Utbetalning från fonden för inbetalt
fritt eget kapital

-22 000,0

-238 333,3

325 116,5

347 116,5

26 908,6

-44 144,8

Fonden för inbetalt fritt eget
kapital vid slutet av perioden
Balanserad vinst vid periodens början

Övriga kortfristiga fordringar
—

192,8

0,3

0,3

0,3

193,0

Förvärv av egna aktier

-1 648,3

—

Räkenskapsperiodens vinst

68 607,3

71 053,4

93 867,6

26 908,6

465 496,6

420 545,1

Balanserad vinst vid periodens slut
Eget kapital totalt

Not 10 Väsentliga poster i
resultatregleringarna
Övriga finansiella poster
Övriga regleringar
Totalt

Not 12 Kortfristiga skulder till företag
inom samma koncern
2014

2013

701,2

6,7

805,7

292,6

1 506,9

299,3

2014

2013

Leverantörsskulder

7 749,3

4 692,2

Resultatregleringar

641,6

1 174,8

Kortfristiga skulder till företag
inom samma koncern

Övriga kortfristiga skulder
Totalt

58

2013

SANITEC ABP 2014

15,5

—

8 406,4

5 867,0

MODERBOLAGETS BOKSLUT (FAS)

Not 13 Övriga kortfristiga skulder

Not 16 Derivatinstrument

2014

2013

88,3

221,4

4,3

—

92,6

221,4

Avdragen skatt från lön
Moms att betala
Totalt

Not 14 Väsentliga poster i
resultatregleringarna

2014
Valutaterminskontrakt, med
koncernföretag
Positiv
Verkligt värde

—

0,5

Nominellt värde

—

55,8

-8,4

-1,1

421,3

102,6

Negativ
Verkligt värde
Nominellt värde
2014

2013

232,1

274,4

Räntekostnader

111,4

1 587,0

Övriga finansiella kostnader

102,9

239,8

Personalkostnader

2013

Övriga externa rörelsekostnader

1 428,2

1 235,0

Totalt

1 874,6

3 336,2

Not 15 Ansvarsförbindelser
2014

2013

—

2 690,4

—

2 690,4

5 940,6

6 151,9

Totalt

5 940,6

6 151,9

Ansvarsförbindelser totalt 1)

5 940,6

8 842,3

Panter
Redovisat värde av pantskrivna
tillgångar
För andra koncernföretags räkning
Totalt
Borgens- och ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
För andra koncernföretags räkning

Utöver de ovanstående hade Sanitec Abp, med referens till 31
december 2013, gett panträtt på företagsinteckningar samt
dotterföretagsaktier och andra tillgångar, och givit en garanti för
säkerheten för sina lån. Det totala nominella värdet på dessa säkrade lån
var 300,0 miljoner euro, varav 250,0 miljoner euro var utestående per den
31 december 2013.

1)

Leasingansvar
Framtida leasingbetalningar som
förfaller till betalning inom 1 år

15,0

—

Framtida leasingbetalningar som
förfaller till betalning inom 1-2 år

15,0

—

Framtida leasingbetalningar som
förfaller till betalning inom 2-3 år

6,2

—

36,2

—

Totalt

Leasingavtal för tjänstebilar är i normalt uppgjorda på 3 år och innehåller
inga inlösningsklausuler.
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Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel
De utdelningsbara medlen för Sanitec Abp, som är Sanitec koncernens moderbolag, är totalt 418 975 414,13 euro, av vilket 68 607 312,19 euro utgör
räkenskapsperiodens vinst. Medlen som är tillgängliga för vinstutdelning är 93 858 929,42 euro och medlen som är tillgängliga för utbetalning från
fonden för inbetalt fritt eget kapital är 325 116 484,71 euro.
Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att ingen vinstutdelning skall utbetalas från räkenskapsperiodens vinst eller från balanserade
vinstmedel och att räkenskapsperiodens vinst kvarlämnas i balanserade vinstmedel i bolagets egna kapital. 418 975 414,13 euro kvarlämnas i
utdelningsbara medel.

Helsingfors, den 27 februari 2015

Fredrik Cappelen
Styrelseordförande
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
TILL SANITEC ABP:S BOLAGSSTÄMMA
Vi har reviderat Sanitec Abp:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse
och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2014. Bokslutet
omfattar koncernens rapport över finansiell ställning, rapport över
ressultat, rapport över övrigt totalresultat, rapport över förändringar i
eget kapital, rapport över kassaflöden och noter till bokslutet samt
moderbolagets balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och
noter till bokslutet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av
bokslutet och verksamhets¬berättelsen och för att koncernbokslutet ger
riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med internationella
redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU och för att
bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga
uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om
upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för
att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på
behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig
och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.
Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och
verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen
förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i
enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att
vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om
huruvida bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga
felaktigheter och om huruvida medlemmarna i moderbolagets styrelse
eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller
försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot
bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och
verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på
revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en
väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en
betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer
den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisnings¬principer som har använts och

av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen,
liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet
och verksamhetsberättelsen.
Vi anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis som grund för vårt uttalande.
Uttalande om koncernbokslutet
Enligt vår uppfattning ger koncernbokslutet riktiga och tillräckliga
uppgifter om koncernens ekonomiska ställning samt om resultatet av
dess verksamhet och kassaflöden i enlighet med internationella
redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU.
Uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen
Enligt vår uppfattning ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga
och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt om deras ekonomiska ställning i enlighet med i
Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och
verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och
bokslutet är konfliktfria.
Övriga uttalanden
Vi tillstyrker bokslutets fastställande. Styrelsens förslag till behandling av
utdelningsbara medel beaktar stadgandena i aktiebolagslagen. Vi
tillstyrker att medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.
Helsingfors 27 februari 2015
KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
CGR
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